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 إیمان عبد الواحــــــد

  

ـــب  
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 إیمان عبد الواحــــــد

  

  

  

  

  بال قیود

  /بقلم 

  إیمان عبد الواحد
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 إیمان عبد الواحــــــد

  الفصل األول

 علم النفسأحمد كمال أستاذ / أنھى د 

المحاضرة التي ألقاھا على طلبة السنة النھائیة 

قبل أن  جامعة االسكندریة –بكلیة اآلداب 

یغادر قاعة المحاضرات و یبدأ الطلبة في 

عدا جنة التي تحسست ؛ مغادرة القاعة خلفھ 

   حقیبتھا و فتحتھا و أخرجت منھا ھاتفھا 

  ..النقال 

  

شعرت جنة بالدھشة عندما أتتھا رسالة مسجلة  

و ظلت جالسة تفید بأن ھاتف والدھا مغلق ؛ 

في مكانھا و الوقت یمر ببطء حتى مرت ساعة 

؛ كاملة بدون أن یظھر والدھا أو یتصل بھا 

أن تنھض و تتحسس قبل ؛ فبدأت تشعر بالذعر 

ثم ؛ إلى خارج القاعة الطریق في صعوبة 

وقفت بالممر ال تعرف ماذا یمكنھا أن تفعل قبل 

  .أن تنھمر الدموع من عیونھا كالسیل 
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 إیمان عبد الواحــــــد

جراحات صغیرة  حسن كمال بضع/ أنھى د  

أجراھا لبعض المرضى في مستشفى الرمد قبل 

أن یركب سیارتھ و یتجھ إلى كلیة اآلداب ؛ 

اتصل بھ شقیقھ أحمد و دعاه لتناول الغداء معھ 

في بیتھ و طلب منھ أن یمر لیصطحبھ من 

  .. الكلیة ألن سیارتھ معطلة 

  

كان حسن متجھاً إلى مكتب أخیھ عندما رأى 

مستندة إلى الحائط و الدموع  الشابة التي تقف

تتسرب من عیونھا التي تختفي خلف نظارة 

سوداء كبیرة ؛ بدت الفتاة ھشة و ضعیفة و ال 

  تعرف ماذا علیھا أن تفعل عندما وقف أمامھا 

و حرك یده أمام وجھھا قبل أن یتنھد ؛ فالعیون 

  ..عدسات نظارتھا لم تكن تراه  تحتالجمیلة 

  

؛  عرت بقربھ منھاسمعت صوت أنفاسھ و ش 

  :ذعر  فھتفت في

  من أنت ؟ -
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 إیمان عبد الواحــــــد

 :ھتف حسن بسرعة 

      ھل أنِت وحدك .. حسن كمال / د  -

 أما من أحد معِك ؟.. یا آنسة ؟ 

  

 :ھمست جنة في تردد 

والدي لم یأِت لیقلني إلى البیت .. ال  -

دري ما ھاتفھ مغلق و ال أ.. كالعادة 

ال ریب ..  الذي أخره على ھذا النحو 

 .مكروھاً قد وقع لھ أن  من

  

كان حسن یرى كم ھي متوترة فھتف 

 :في لطف 

كیف یمكنني مساعدتك ؟  ..ال قدر هللا  -

تعرفین .. ھل أقلك إلى بیتك ؟ .. 

 العنوان طبعاً ؛ ألیس كذلك ؟

  

 :تراجعت جنة و ھي تھتف في ذعر 

.. ال أتعامل مع الغرباء أنا ال أعرفك و  -

 .اتركني في حالي .. أرجوك 
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 إیمان عبد الواحــــــد

 :حسن في حنان و حزم  ھتف

لدیِك حق ؛ مع أن الحذر ال یمنع القدر  -

لكنني ال أستطیع أن أتركك .. یا آنسة 

على األقل .. وحدك حتى یظھر والدك 

دعیني أصحبك إلى كافتیریا الكلیة و أنا 

 .سأنتظره معِك 

  

جلست الفتاة في المقھى صامتة ؛ وضع 

النادل أمامھا كوباً من عصیر اللیمون 

لم تلمسھ ؛ اتصلت بھاتف والدھا  لكنھا

بال جدوى عدة مرات قبل أن تشعر 

  .. بالیأس و تضع الھاتف على الطاولة 

  

كان حسن یتأملھا في صمت ؛ شابة ال 

؛ تتجاوز الثالثة و العشرین من عمرھا 

عیونھا التي ال ترى النور تبدو جمیلة 

تى و ھي تختفي خلف عدسات ح

یعلوه  ؛ وجھھا الذيالسوداء  النظارة

       و التوتر یبدو جذاباً خاصة  القلق

     و شعرھا األسود ینساب مسترسالً 
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 إیمان عبد الواحــــــد

حیط بوجھھا و ینسدل على و ھو ی

كتفیھا ؛ ثیابھا األنیقة تبدو باھظة الثمن 

فعالً و غایة في التناسق مما یدل على 

   أن أحداً ما یھتم بمظھرھا بمنتھى 

  .. الدقة 

  

بدت الفتاة متوترة جداً عندما وضع 

دون أن حسن كوب العصیر في كفھا 

  :و ھو یھتف  یلمسھا

یبدو أن والدك قد یتأخر قلیالً ؛ فھل  -

 لدیِك مانع في أن نتعارف ؟

  

  :ترددت الفتاة قلیالً ؛ قبل أن تھتف 

.. جنة ریاض .. اسمي جنة .. جنة  -

علم قسم  –طالبة في السنة النھائیة 

 . النفس

  

  :ھتف حسن في سرور 

    شقیقي یدرس لنفس القسم .. مدھش  -

أحمد كمال / د   ..و ربما كنِت تعرفینھ 
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 إیمان عبد الواحــــــد

في الحقیقة ھو ینتظرني في مكتبھ .. 

لو جاء معنا و أنا أقلك بسیارتي  ..اآلن 

ذا تشعرین ھیجعلك  لھإلى البیت 

 تمیزین صوتھ ؛ ألیس .. ؟ باألمان 

 كذلك ؟

  

  :ھتفت جنة في تردد 

ألقى علینا محاضرة منذ قلیل و بالطبع  -

ال أرید أن .. یمكنني تمییز صوتھ ؛ لكن 

 .یكفي ما سببتھ من إزعاج .. أزعجھ 

  

كانت جنة تفكر في والدھا و ھي تشعر 

بالخوف ؛ والدھا ال یمكن أن یتأخر 

على ھذا النحو لو لم یكن ھناك ما یعوقھ 

   عن الوصول إلیھا أو االتصال بھا ؛ 

محقة فقد كان والدھا یقف في  و كانت

باب شرقي و ھو غایة في شرطة قسم 

  .. التوتر 
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 إیمان عبد الواحــــــد

ال یدري متى ینتھي ضابط القسم من 

تحریر محضر االصطدام الذي تعرض 

؛ أراد لھ و ھو في طریقھ إلى الكلیة 

استرضاء سائق األجرة بكل طریقة 

لیقبل بأن یدفع لھ قیمة الضرر التي 

عن  بعیداً یرغب بھا كما یرید 

جراءات الرسمیة التي ستھدر وقتاً ال اإل

فھو في حاجة للوصول إلى ؛ یملكھ 

  ابنتھ بسرعة قبل أن تتعرض ألي 

  ..خطر 

  

أخیراً وافق الرجل و استطاع ریاض  

و أسرع نحو أقرب ؛ مغادرة القسم 

مركز اتصاالت و اتصل على ابنتھ التي 

و ما ؛ التقطت الھاتف في لھفة واضحة 

انھمرت دموعھا تھ حتى إن سمعت صو

  ..بغتة 

  

و سمع ؛ التقط حسن الھاتف من یدھا  

  :صوت ریاض یھتف في جزع 
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 إیمان عبد الواحــــــد

أنا .. ھل أنِت بخیر ؟ .. ما بِك یا جنة ؟  -

 .في طریقي إلیِك 

  

  :ھتف حسن في ھدوء 

اآلنسة جنة بخیر لكن .. اطمئن یا سیدي  -

فقد كان  من الواضح أنھا منفعلة قلیالً 

على كل حال ھي .. تأخیرك یوترھا 

 .تنتظرك في كافتیریا الكلیة 

  

أنھا ھدأت جنة بعد اتصال والدھا حتى 

قد مسحت دموعھا و بدأت في شرب 

اللیمون بدون أن تنطق و ال بحرٍف 

  ..واحد 

  

نھا ظل حسن یتأملھا و ھو یفكر بأ 

ال یدري ھادئة بقدر ما ھي جمیلة ؛ و 

 لما شعر بأنھا جذابة جداً حتى أنھ ال

عالقتھ بھا عند ھذه  یرغب في أن تنتھِ 

  ..اللحظة 
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 إیمان عبد الواحــــــد

   عندما أتى ریاض ضم ابنتھ في لھفة 

و ھو یعتذر لھا ؛ قبل أن یصافح حسن 

  :و ھو یھتف في امتنان 

.. على اھتمامك بابنتي شكراً جزیالً لك  -

ال یمكنك أن تتخیل كم كنت قلقاً علیھا 

خاصًة أن ھاتفي قاطع شحن و لم أملك 

/ المھندس . .االتصال بھا بسرعة 

شركة جنة  مدیر.. ریاض جالل 

 ..للمقاوالت 

  

  :ھدوء ھتف حسن في 

أنا سعید .. ال شكر على واجب یا سیدي  -

بأنھ قد واتتني الفرصة للتعرف على 

حسن / د .. سیادتك و على اآلنسة جنة 

طب جراحة  أستاذ مساعد .. كمال 

 جامعة  –العیون بكلیة الطب 

 . - االسكندریة

  

تألقت عیون ریاض بفرحة لم یحاول أن 

  :یخفیھا و ھو یھتف 
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 إیمان عبد الواحــــــد

سعید جداً .. أھالً أھالً یا دكتور  -

 .بمعرفتك 

 

عندما علم حسن بأن سیارة ریاض 

حادث مروري عرض  معطلة على إثر

علیھ أن یقوم بتوصیلھما إلى البیت ؛ 

فقبل ریاض بسرعة ؛ و بعد دقائق قلیلة 

كان ریاض و جنة یجلسان على األریكة 

؛ بینما جلس الخلفیة في سیارة حسن 

  :كان ریاض یھتف  ..أحمد بجواره 

لك بالشكر و العرفان یا دكتور  أنا مدین -

و أتمنى لو تقبل دعوتي لكما على 

 شيءھذا أقل .. العشاء في بیتي اللیلة 

و حتى .. أعبر بھ عن شكري و امتناني 

یكون بیننا عیش و ملح و ال تنقطع 

 .صلتنا عند ھذا الحد 

  

حضور الدعوة بینما  اعتذر أحمد عن

ألنھ ھا إلى الغد طلب حسن إرجاء

مرتبط بموعد ھام ؛ قبل أن یوقف 
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 إیمان عبد الواحــــــد

سیارتھ أمام بنایة فخمة في طریق 

الجیش كان ریاض یقیم مع ابنتھ 

و ما إن دخلت .. بالطابق العاشر بھا 

 جنة إلى الشقة حتى ھتفت في ضیقٍ 

  :واضح 

     منذ متى .. لماذا دعوتھ لزیارتنا ؟  -

       و نحن نستقبل ضیوفاً في منزلنا 

 ؟یا أبي 

  

  :ھتف ریاض في ھدوء 

نحن لسنا .. لم یحدث ھذا من قبل قط  -

على عالقة مع أي شخص بخالف ودیدة 

لكن ھذا لیس من الصواب .. الشغالة 

 من الطبیعي أن.. یا جنة  شيءفي 

 بعض یكون لنا أصدقاء نحب أن نقِض 

ثم إنھا طریقة الئقة .. الوقت معھم 

 .ألشكره على شھامتھ معِك 

  

  :وجھھا و ھي تھتف بدا التوتر على 



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

14 

 إیمان عبد الواحــــــد

لكنھ لیس .. بل دعوتھ ألنھ طبیب  -

بساحر یا أبي و لن یستطیع أن یشفیني 

ال تقحم ھذا الغریب في حیاتنا یا أبي .. 

 .فال مكان لھ فیھا .. ؛ أرجوك 

 

دخلت جنة إلى غرفتھا و ارتمت في 

یؤلمھا .. فراشھا ؛ قبل أن تنفجر باكیة 

زة أن والدھا ال یزال یأمل في معج

 سنواتٍ  تعیدھا لما كانت علیھ قبل عشر

  و یخیفھا أن ھذا لن یتحقق مضت ؛ 

  .. أبداً 

  

تعلم أن الظالم المخیف الذي تعیش 

مسجونة بین أسواره ھو العقاب الذي 

تستحقھ ؛ و أن عقوبتھا بھ أبدیة و ال 

  .. یفلح معھا نقض أو استئناف 

  

عدالة السماء اختارت تعذیبھا و ھي 

تدافع بھ عن نفسھا أو تأمل  لیس لدیھا ما

  .في أن یجعلھا تعفو عنھا أو تغفر لھا 
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 إیمان عبد الواحــــــد

دخل ریاض إلى غرفة ابنتھ و حاول 

 ھا بأن تكف عن البكاء ؛ و أن تأتِ إقناع

لتناول الغداء معھ لكنھا رفضت بشدة ؛ 

  .. و أصرت على البقاء في غرفتھا 

  

یعرف أنھا قد استسلمت لتعاستھا منذ 

أال في ن یأمل سنواٍت طویلة لكنھ كا

  .تعیش في ھذه التعاسة إلى األبد 
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 إیمان عبد الواحــــــد

  الفصل الثاني
  

رغم برودة الجو و الساعة التي تجاوزت 

جنة في شرفة  منتصف اللیل بكثیر جلست

غرفتھا و ھي تحمل بین یدیھا كتاباً مكتوباً 

بلغة برایل لم تكن تحاول أن تقرأه فقد كانت 

  ..شاردة الذھن 

  

ریاض و التقط الكتاب من بین اقترب منھا 

  :یدیھا و ھو یھتف 

لماذا ال زلت مسھدة حتى ھذه الساعة ؟  -

لدیِك محاضرة مبكرة غداً و تحتاجین .. 

كما أن الجو شدید .. للراحة یا ابنتي 

البرودة اللیلة و قد تمرضین إذا لم تغلقي 

على بعض  و تحصلي؛ ھذه الشرفة 

 .الدفء في فراشك 

  

  :فتور ھمست جنة في 

أحب أن أسمع .. دعني قلیالً یا أبي  -

أبواق السیارات ألشعر بأنني لست 
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 إیمان عبد الواحــــــد

حبیسة في ظالم حیاتي و أن العالم 

حولي ال زال موجوداً حتى لو لم أكن 

 .أراه 

  

  :تنھد ریاض و ھتف في حسرة 

  إلى متى یا جنة ستستسلمین لھذا  -

ال تزال  ربما تكون الفرصة .. الظالم ؟ 

.. لما كنِت علیھ یا ابنتي سانحة لتعودي 

 ...الوقت 

  

  :قاطعتھ جنة ھاتفة في مرارة 

الوقت .. یا أبي  شیئاً الوقت لن یفعل  -

یخدعنا و یغرر بنا ؛ یقنعنا بأن الفرصة 

فوق  شيءال تزال موجودة ثم یحطم كل 

 بنصیبي  خیٌر لي أن أرضَ .. سنا ورؤ

و اصبر علیھ من أن ألھث خلف سراب 

 .لن یتحقق أبداً 
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  :حدة ھتف ریاض في 

كل .. و من قال أنھ سراب یا جنة ؟  -

على األطباء في وقت الحادث أكدوا لي 

أنھا مجرد حالة مؤقتة و یمكن شفاؤھا 

كنك رفضِت كل ل ؛ و العالج مع الوقت

 ذا خالل عشرإلقناعك بھمحاوالتي 

 .سنوات كاملة 

 

ه زفر ریاض في حرارة لیستعید ھدوء

من  بحدة لیس عندما شعر بأنھ یتحدث

المعتاد أن یتعامل بھا مع ابنتھ الوحیدة 

  :قبل أن یربت على كفھا و ھو یردف 

   أنِت یتیمة.. افھمیني یا ابنتي .. جنة  -

و وحیدة و لیس لِك أي شخص یمكن أن 

غیري و أنا لن أعیش  كِ یرعاِك و یھتم ب

أرید أن أطمئن علیِك قبل أن .. إلى األبد 

 .أموت 

  

ذعر قبل أن ترتمي في  انتفضت جنة في

تكره الموت و تخشاه .. حضن والدھا 
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انتزع منھا أمھا من قبل و ال تستطیع .. 

أن تتخیل أن ینتزع منھا والدھا ذات یوم 

؛ ھي تعتمد علیھ في كل حیاتھا و ال 

حتى أنھا .. یمكنھا أن تعیش بدونھ 

   ؛ تعیش فحسب ألنھ یریدھا موجودة 

ھا منذ وقٍت و إال لربما تخلصت من حیات

  .طویل 

  

      في الصباح عندما استیقظ ریاض 

و استعد للذھاب إلى شركتھ لم تكن جنة 

قد غادرت فراشھا بعد ؛ نظر ریاض 

إلى المائدة المعد فوقھا الفطور قبل أن 

  :یلتفت إلى الخادمة ھاتفاً 

ھل جنة نائمة فعالً أم أن ھذا ما تقولینھ  -

ألنني أعلم أنھا قد ظلت .. فحسب ؟ 

و ربما ھي ال مستیقظة حتى الفجر 

 .زالت مستیقظة حتى اآلن 
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  :دیدة في تردد ھتفت و

ھي طلبت مني أن أكذب .. بصراحة  -

قالت أنھا متعبة و ال ترغب في .. علیك 

و ترید أن تنام لكنھا ؛ الذھاب إلى الكلیة 

تبدو .. كما أنھا تبكي .. لم تنم بعد 

مبتئسة ھذا الصباح أكثر من أي یوٍم 

أال تعلم ما بھا یا باشمھندس ؟ . .مضى 

ألنني لم أرھا على ھذه الحالة من قبل .. 

 .قط 

 

دخل ریاض إلى غرفة ابنتھ التي 

استلقت في الفراش و ھي تتظاھر بالنوم 

تخفي آثار الدموع لكنھا لم تستطع أن 

جلس .. التي ال تزال تبلل وجھھا 

  ریاض على طرف فراشھا و ھو 

  :یھتف 

تعرفین أنني لن أذھب قبل أن أتناول  -

كل كما تعرفین أنني لن آ.. الفطور معِك 

نني لن ثم إ.. و ال لقمة واحدة بدونك 

أعود على الغداء الیوم ما دمِت لن 
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كثیرة فلدّي أعمال ؛ تذھبي إلى الكلیة 

معطلة كما أنني یجب أن أصلح السیارة 

ھل سیھون علیِك أن أظل جائعاً .. 

 طوال النھار ؟

  

اعتدلت جنة جالسة في فراشھا و ھي 

  :تھمس 

 أنا عبء كبیر علیك یا أبي ؛ ألیس  -

لو أنني مت في ذلك الحادث .. كذلك ؟ 

بدالً من أن أفقد نظري لكنت قد تزوجت 

ھذا لم و أنجبت و عشت حیاتك لكن 

 .یحدث لألسف 

  

  :ھتف ریاض في لوعة 

من .. إیاِك أن تقولي ھذا مرة أخرى  -

أنا لم .. رحمة هللا بي أنني لم أخسرك 

أكن ألقف على قدمّي لو لم تكوني 

یا جنة فأنا أعیش بِك  موجودة في حیاتي

أنِك عبء على ال تتخیلي .. و ألجلك 

و أنا ؛ حیاتي یا ابنتي  حیاتي ألنك أنتِ 
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ال أحملك على أكتافي ألنوء بِك لكنني 

لوال أن هللا قد و .. أحملك في صدري 

حفظك لي لتحطمت حیاتي و انتھت منذ 

 .وقٍت طویل 

  

     على مضض غادرت جنة فراشھا 

و شاركت والدھا في مائدة الفطور ؛ 

  ظلت صامتة و لم تنطق بحرٍف واحد 

و ھي تسمع والدھا یتحدث مع ودیدة 

شاء و ھو یحثھا على تقدیم عن دعوة الع

  :ما یمكنھا تقدیمھ قبل أن یھتف أفضل 

إذا لم تكوني مستعدة لھذه الدعوة فقولي  -

یمكنني أن أحضر .. من اآلن یا ودیدة 

الطعام من أفضل المطاعم ؛ الرجل 

یدخل إلى بیتنا ألول مرة و أرید أن 

و إذا لم تكوني ؛ أحتفي بھ كما ینبغي 

         عامرة  قادرة على تجھیز مائدة

و مشرفة یمكنك أن تقولي ھذا من اآلن 

 .ألرى ماذا سأفعل 
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  :ضحكت ودیدة و ھتفت 

امنحني الفرصة .. عیب یا باشمھندس  -

ألثبت لك أنني أفضل من تلك المطاعم 

كما أنھا أول مرة ؛ التي تتحدث عنھا 

كون تدعو فیھا أحداً إلى البیت و سأ

 سعیدة جداً و أنا أبرھن لك على 

لكن إذا كنت مصراً على .. براعتي 

یمكنك شراء بعض  شيءشراء 

.. الحلویات فلن أجد وقتاً لتجھیزھا 

 .اتفقنا 

  

فھتفت جنة ؛ بخ عادت ودیدة إلى المط

  :في توتر 

لما أنت مھتم بدعوة ذلك الرجل لھذا  -

أریدك أن . .؟ ألنھ طبیب أ.. الحد ؟ 

أن تعلم یا أبي أنني ال أرغب في 

و لن أرحب بذلك .. یفحصني أحد 

أنت دعوتھ إلى .. الرجل كما تفعل 

    .. العشاء و أنت سترحب بھ وحدك 

 .و ھذا قراري النھائي 
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ھبت جنة واقفة و التمست الطریق إلى 

غرفتھا ؛ فأغلقت الباب خلفھا و ارتمت 

  .. في الفراش و ھي تشعر بالذعر 

  

فیھ  تألف عالمھا المظلم الذي ال یشاركھا

و ودیدة و ال ترغب  سوى صوت والدھا

     .. في أن یقتحم الغرباء عالمھا ھذا 

و باألخص ذلك الرجل الذي یبدو والدھا 

ملھوفاً على غرسھ داخل حیاتھم بدون 

یمكن .. لكنھا لن تسمح بھذا .. مناسبة 

لوالدھا مصادقة من یشاء ما دام یحتفظ 

؛ بصداقاتھ ھذه خارج جدران غرفتھا 

ھ لن یستطیع أن یفرض علیھا لكن

و تناول العشاء ؛ الخروج من الغرفة 

  .مع ذلك الغریب مھما حاول أن یفعل 

  

و لم تكن جنة تستطیع أن تدرك أنھ لیس 

والدھا فحسب من كان متحمساً لھذه 

فقد بدا أن حسن أكثر حماساً ؛ الدعوة 

منھ و ھو یقف أمام المرآة في غرفتھ 
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ببیت والده و ھو یصفف شعره بعنایة 

دخلت أمھ إلى الغرفة .. قبل أن یتعطر 

     من الضیق  شيءو نظرت إلیھ في 

  :و ھي تھتف 

ال .. تبالغ في أناقتك كثیراً ھذه اللیلة  -

ھذه األناقة من أجل الذھاب أظن أن كل 

من الواضح .. إلى العیادة أو المستشفى 

 . أن لدیك موعداً ھاماً یا دكتور

  

التفت حسن إلى والدتھ ھاتفاً و على 

  :وجھھ ابتسامة عریضة 

دعاني صدیق التقیتھ .. ال عیادة اللیلة  -

مؤخراً إلى تناول العشاء في منزلھ و ال 

.. تقولي أنِك ال تعرفین ھذا یا ست الكل 

ھل زارك أحمد الیوم أم .. و بالمناسبة 

 اتصل بِك ھاتفیاً ؟

  

  :ھتفت األم في تبرم 

  .. ھ ؟ عن ثدخل أحمد فیم كنا نتحدو ما  -
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 نظر إلیھا حسن و ابتسامتھ تزداد تألقاً 

  :فھتفت األم في توتر  شیئاً و لم یقل 

أخوك كان ھنا الیوم و تناول .. فلیكن  -

الغداء معي و حكى لي عن تلك الطالبة 

و ما دمنا نتحدث على .. الكفیفة 

دعني أسألك بشكل مباشر .. المكشوف 

دوران ألن ھذا ھو نوع  و بدون لف أو

ماذا ترید .. اإلجابة التي أنتظرھا منك 

 .ألنھا ال تناسبك .. من تلك الفتاة ؟ 

  

و ھتف في ؛ قبل حسن جبین والدتھ 

  :ھدوء 

حتى ھذه اللحظة ال أستطیع أن أمنحِك  -

جنة تجذبني .. إجابة شافیة كما ترغبین 

      بشدة و أرغب في أن أقترب منھا 

أشد عمقاً و ھذا  بشكلٍ  و أتعرف علیھا

عندما یكون .. تى اآلن ح..  شيءكل 

؛ فعالً لن أتردد في إعالنھ  شيءھناك 

ال أظن أنني .. و مع ھذا اطمئني 
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سأراھا اللیلة فھي ال ترحب باستضافة 

 .والدھا لي و ال ترغب في أن تراني 

  

  :ھتفت األم في حدة 

 یا دكتور  ھي ال تراك و ال ترى غیرك -

ھذه البنت یجب أن تمحوھا من .. 

أن بألنني لن أقبل .. حیاتك اآلن و فوراً 

 یكون لھا مكان في حیاتك على 

 .اإلطالق 
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  الفصل الثالث

شدید  استقبل ریاض حسن في منزلھ بترحاب

نة التي رغم شعوره بالحرج من تصرف ج

ظلت في غرفتھا و رفضت أن تستقبل حسن 

بدا ریاض محرجاً .. الطعام معھ أو تشاركھما 

  :و ھو یھتف 

ال یمكنك أن .. خطوة عزیزة یا دكتور  -

تتخیل كم أنا سعید بتشریفك بیتي 

و أتمنى أن تكون ھذه ؛ المتواضع اللیلة 

  فاتحة خیر لعالقة متینة تطول إلى 

 .األبد 

  

  :ھتف حسن مبتسماً 

و أثق فعالً .. د یا باشمھندس أنا األسع -

على .. یر و لن تنفصم في أنھا معرفة خ

ذوق شقتك رائع و تبدو مریحة .. فكرة 

 .جداً 

  

  :في حماس ھتف ریاض 
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رت األثاث بنفسي و راعیت أال اخت -

یشغل مساحة كبیرة حتى ال یزعج جنة 

 .یسعدني كثیراً أنھ یعجبك .. 

  

  :قبل أن یردف ؛ صمت ریاض لحظة 

آسف ألنھا لیست معنا .. بخصوص جنة  -

 لكنك تعرف ظروفھا یا دكتور .. اآلن 

 .و یمكنك أن تتفھم موقفھا 

  

  :ھتف حسن بسرعة 

من الواضح أن .. طبعاً یا باشمھندس  -

اآلنسة جنة منطویة جداً و تفضل أن 

تعیش في عزلة و ال ترحب باالختالط 

كان یسعدني وجودھا معنا .. بالناس 

     .. ي ال أرغب في إزعاجھا لكنن؛ فعالً 

  ھل ولدت .. و كنت أود أن أسأل 

 كفیفة ؟

  

  :ھتف ریاض في أسى 
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كانت مبصرة حتى بلغت الثالثة .. ال  -

تعرضت .. عشر من عمرھا تقریباً 

.. لحادث سیارة كاد أن یودي بحیاتھا 

؛ ظلت في العنایة المركزة لبضعة أیام 

و عندما استعادت وعیھا أخیراً لم تكن 

أحمد هللا .. على اإلطالق  شيءترى أي 

على أنني لم أفقدھا و ال زلت آمل في 

 ةلتعیش حیاتھا كأیأن تستعید نظرھا 

لكن من المؤسف أن ھذا ؛ فتاة في سنھا 

 .یكاد أن یكون مستحیالً لألسف 

  

  :قطب حسن جبینھ و ھتف في اھتمام 

  ما ھي حالتھا .. لما مستحیل ؟  -

من الطبیب الذي .. أقصد .. بالضبط ؟ 

 قطع باستحالة استعادتھا لنظرھا ؟

  

زفر ریاض في حرارة ؛ قبل أن یھتف 

  :في مرارة 

جنة ترفض العالج .. لألسف ال أحد  -

بشدة حتى أنني فشلت في إقناعھا بأن 
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 طبیب طوال عشر أعرضھا على أي

في وقت الحادث .. سنوات كاملة 

أن حالتھا لیس میئوساً بأخبرني األطباء 

و ال .. منھا لكنھا رفضت تصدیق ھذا 

 .زالت تصر على موقفھا حتى اآلن 

  

  :ھتف حسن في استیاء 

آسف یا باشمھندس .. لكن ھذه حماقة  -

لكنك أخطأت في الرضوخ إلرادتھا في 

ھذا ؛ كانت مجرد طفلة و مسئولة منك 

  و كان علیك أن تقرر ما في صالحھا 

   .. و تفرضھ علیھا إن اقتضى األمر 

و ال زالت مسئولة منك و علیك أن 

  تقنعھا بأن تخضع للفحوص الالزمة 

 .. الحھا أو تجبرھا علیھا فھذا لص

  

أطرق ریاض برأسھ و صمت للحظة 

  :مفكراً في كالم حسن قبل أن یھتف 

تركتھا تستسلم للیأس و لم .. لدیك حق  -

لكنني .. نتشالھا من تعاستھا ال شیئاً أفعل 
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لم أستطع أن أضغط علیھا و أعاملھا 

   أتعرف .. یكفي ما ھي فیھ .. بقسوة 

بعد لقاءنا باألمس تجدد .. یا دكتور ؟ 

في قلبي األمل و تمنیت فعالً لو یكون 

شفاء ابنتي على یدیك ؛ لكنني ال أعرف 

 .فعالً كیف أقنعھا بھذا 

  

  :ھتف حسن في حیرة 

قد تكون أجدر منك .. ماذا عن أمھا ؟  -

 .على إقناعھا 

  

ظھر التوتر على وجھ ریاض و ھو 

  :یھتف 

جنة یتیمة یا دكتور و لیس لھا .. ماتت  -

منذ الحادث و ھي .. أخوة أو صدیقات 

تغلق حیاتھا علیھا و ال تسمح ألحد 

 منو أنا تعبت ؛ باالقتراب منھا غیري 

في ھذا .. الحدیث معھا دون جدوى 

   الموضوع بالذات أشعر بأنھا صماء 

  .و تعجز عن سماعي 



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

33 

 إیمان عبد الواحــــــد

  :تردد حسن لحظة ؛ قبل أن یھتف 

ربما أستطیع .. دعني أتحدث معھا  -

جنة .. إقناعھا بأن تسمح لي بفحصھا 

یجب أن تفھم أن االستسالم لیس خیاراً 

بل ھو حماقة من المؤسف أن ترتكبھا 

 .في حق نفسھا 

  

بدا و كأن عرض حسن ھذا ھو القشة 

التي قد تعلق بھا ریاض كالغریق فقد 

أسرع نحو غرفة ابنتھ و دخلھا لیستأذنھا 

فإذا بھا واقفة ؛ خول حسن إلیھا في د

عند الشرفة تحدق في ظالم اللیل الذي 

بینما المطر ؛ ال تراه بعیون خاویة 

بستائر الریح عصف تینھمر بشدة و 

  ..غرفتھا 

  

اندفع نحوھا ریاض و جذبھا بعیداً عن  

الشرفة قبل أن یغلقھا بسرعة و ھو 

  :یھتف في عتاب 
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ضرار بنفسك ؟ لما أنِت مصرة على اإل -

ما كان علیِك الوقوف بالشرفة في ھذا .. 

 .الجو العاصف 

  

  :ھمست جنة في حیرة 

ال .. أین ذھب ضیفك بھذه السرعة ؟  -

 .یبدو أنكما قد تناولتما العشاء بعد 

  

و نظر إلى  ؛ تنھد ریاض في حرارة

  :باب غرفتھا حیث وقف حسن و ھتف 

حسن یرغب في الحدیث .. لم یذھب بعد  -

برھة و أتمنى أن تصغي إلیھ جیداً معك ل

فربما یكون ھذا ھو آخر باب .. یا جنة 

فال تصفعیھ ؛ لألمل یمكن فتحھ یا ابنتي 

 نفسك قبل أن تفكري فیھ  ھفي وج

 .بجدیة 

  

  :ھتفت جنة في توتر 

ال أرغب في الحدیث معھ و ال أرغب  -

.. في االصغاء ألي حدیث مھما كان 
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الرجل  ال تسمح لھذا.. أرجوك یا أبي 

 .أرجوك .. باقتحام حیاتنا 

 

أسرع ریاض یغادر الغرفة متجاھالً ما 

تقول بینما تأملھا حسن في ھدوء ال 

 یخلو من األسى ؛ بدت تعیسة و بائسة 

  :و ھي تھمس 

  ھل تركتني .. أین أنت ؟ .. أبي  -

 وحدي ؟

 

لم یتحرك حسن خطوة واحدة نحوھا بل 

في ظل واقفاً عند باب الغرفة لكنھ ھتف 

  :ھدوء 

     والدك تركنا وحدنا ألتحدث بحریة  -

 .و أنِت مضطرة لسماعي 

  

و ھي تھتف في ؛ اضطربت جنة كثیراً 

  :حدة 

كیف دخلت إلى .. ماذا تفعل ھنا ؟  -

  غرفتي ؟
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  :ھتف حسن في ھدوء 

استأذنت .. دخلت من الباب یا جنة  -

والدك قبل أن أفعل و ھو سمح لي 

ت كما قلبالدخول و فتح الباب أمامي و 

أنِت لدّي ما أقولھ لِك و .. من قبل 

 نفھل تأتی.. مضطرة لسماعي 

لمشاركتنا العشاء لتسمعیني برویة أم 

..  ؟ أقول ما أرغب في قولھ ھنا و اآلن

 .القرار قرارك 

  

  :ھتفت جنة في توتر 

قلت مراراً أنني ال .. ھل أنت أصم ؟  -

أرغب في سماعك كما أنھ ال یحق لك 

أسدیتني .. على ھذا النحو اقتحام حیاتي 

منك و أبي ممتن لك  اخدمة لم أطلبھ

لست  يو تأكد من أنن؛ علیھا بما یكفي 

في حاجة للمزید من الخدمات التي ال 

   خاصًة ؛ أرغب بھا و لم أطلبھا منك 

اخرج .. و أنت تتجاھل ما أطلبھ فعالً 
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اخرج من غرفتي و من .. لو سمحت 

 .حیاتي كلھا 

 

ھا فتراجعت في ذعر ؛ اقترب حسن من

لم تكن تراه لكنھا كانت تشعر بوجوده 

یسحقھا و یبعثر عواطفھا رغم أنھ ظل 

بعیداً عنھا بمسافة كافیة ال تسمح لھ بأن 

  :یلمسھا و ھو یھتف 

لماذا .. إلى حد الحماقة أنِت عنیدة  -

تصرین على إغالق أبواب الرحمة في 

.. وجھ نفسك و تصرین على تعذیبھا ؟ 

م لما أنِت فیھ غباٌء مطلق االستسال

 .خاصًة لو كانت أمامك فرصة للشفاء 

 

لمعت الدموع في عیونھا التي نظرت 

و ھي تھتف ؛ إلیھ رغم أنھا لم تكن تراه 

  :في مرارة 

ھذا قدري و أنا .. ضاعت كل الفرص  -

أرضى بھ و لن أسمح لك بالتدخل في 

أرضى بما كتبتھ األقدار علّي .. حیاتي 
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و أتعایش مع واقعي حتى لو كان ھذا ال 

أن أحلم ھي الحماقة یا دكتور .. یعجبك 

بالمستحیل و ألھث خلف سراٍب لن 

 .یتحقق 

  

  :قبل أن یھتف ؛ تنھد حسن في حرارة 

و من قال أن شفاءك مستحیل أو أن  -

.. ؟ أو سراب  استعادتك لبصرك وھم

العلم یحقق معجزات یا جنة و ال یمكنك 

بإمكانیة عالجك من عدمھا قبل القطع 

أن تخضعي لفحٍص جید و ھذا ما 

سأنتظرك غداً في .. سنفعلھ فوراً 

و ستخضعین  المستشفى التي أعمل بھا

و إذا كان شفاءك مستحیالً ؛ للفحص 

؛ كما تقولین فلن یكون في یدنا ما نفعلھ 

أما لو كانت ال تزال أمامك فرصة فمن 

ماقة ال و ھي ح.. الحماقة أن تضیعیھا 

.. أنا و ال والدك سنسمح لِك بارتكابھا 

 .أراِك غداً یا جنة .. لذا 
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  :غادر الغرفة و ھي تھتف في ثورة 

لن أذھب إلى أیة مستشفیات و ال أرید  -

لن .. ھل فھمت ؟ .. منك أن تفحصني 

 .أبداً .. أذھب 

 

تبكي في  و ھي ثم ارتمت في فراشھا

  .لوعة حتى غفت 
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  الرابع الفصل
  

استیقظ ریاض من نومھ مفزوعاً على صوت 

صراخ ابنتھ الذي یمأل المكان ؛ أسرع یغادر 

الفراش و یندفع نحو غرفتھا و یقتحمھا ؛ 

كانت تبكي في فراشھا مذعورة و ھي ال 

تزال تغرق في كابوسھا الذي ال یكف عن 

  ..مھاجمتھا في كل لیلة 

  

و یحتویھا قبل أن تھب جالسة في فراشھا  

      والدھا بین ذراعیھ و ھو یتمتم بالبسملة 

بعض آیات القرآن حتى ھدأت قلیالً و كف بو 

  :فھمس في لوعة ؛  رتجافجسدھا عن اال

.. أھو نفس الكابوس ككل لیلة یا جنة ؟  -

  أال زلِت ال ترغبین في أن تحكیِھ لي 

 یا ابنتي ؟

 

دفنت وجھھا في صدره و ھي تبكي في 

فمسح ریاض بیده على شعرھا ؛ لوعة 

  :في حنان قبل أن یھمس 
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یجب أن نفعل .. إلى متى یا ابنتي ؟  -

إذا لم تكوني .. إلیقاف ھذا العذاب  شیئاً 

مستعدة ألن تفتحي قلبك لي و تتحدثي 

 معي فدعیني أذھب بِك إلى شخٍص 

و قد یساعدك ؛ مختص یمكنھ سماعك 

 .على التخلص من كوابیسك 

  

  :ھمست جنة في ألم 

لیلھا .. حیاتي كلھا كابوس ال ینتھي  -

عذاب لو أنني مت لكان .. كنھارھا 

القدر لم لكن .. الموت أھون منھ بكثیر 

یرد أن یرحمني و ال أحد یمكنھ أن 

ال من العمى و ال من .. یشفیني 

 .الكوابیس یا أبي 

  

ابتعدت جنة عن صدر والدھا و عادت 

لالستلقاء في فراشھا ؛ احتضنت 

        و ظلت تبكي في حرقة وسادتھا 

و والدھا ینظر إلیھا في حسرة و ھو ال 
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قبل أن .. یدري ماذا یفعل من أجلھا 

  :یھمس 

لقد قصرت و ربما .. حسن محق  -

أجرمت في حقك عندما تھاونت في 

في الصباح .. عالجك كل ھذا الوقت 

سنذھب إلى الرجل الذي ینتظرنا لیفتح 

عي إلیھ لنا باب األمل و لو لم تذھبي م

  بإرادتك ستضطریني ألن أحملك إلیھ 

ألنِك لم تتركي .. و لو رغماً عنِك 

 .أمامي خیاراً آخر 

 

في الصباح كان حسن یجلس إلى مائدة 

الفطور مع والدیھ و ھو یتناول طعامھ 

في صمت متجاھالً النظرات التي 

و التي كان یفھم مغزاھا  هایتبادلھا والد

  .. جیداً 

  

كانت والدتھ ترغب في فتح باب الحدیث 

و والده ینھاھا عن أن تفعل ؛ و كان 

یعلم أنھ ال أحد یستطیع أن یمنع والدتھ 
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لذا لم یشعر ؛ عما ترغب فیھ فعالً 

  :بالدھشة عندما ھتفت 

تأخرت كثیراً في العودة إلى البیت لیلة  -

ھل كانت دعوة العشاء ممتعة .. أمس 

 لھذا الحد ؟

 

رة االستسالم التي الحظ حسن نظ

ظھرت في عیون والده قبل أن یخفي 

وجھھ بجریدة الصباح و ھو یتظاھر 

  :قبل أن یلتفت إلى أمھ ھاتفاً ؛ بقراءتھا 

    لما ال تدخلین إلى صلب الموضوع  -

   لدیِك ما ترغبین في قولھ .. یا أمي ؟ 

ما الذي ال یروق .. و أنا مستعد لسماعھ 

 . ؟ لِك یا ست الكل

  

  :األم في حدة  ھتفت

البنت التي ظھرت من العدم ..  شيءكل  -

عزوبیتك .. و قلبت كیانك بدون مناسبة 

تجاوزت .. التي لم یعد لھا معنى 

و الثالثین و ال تفكر في  الخامسة
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أصغر أوالد .. ؟ فمتى ستفعل ؛ الزواج 

أحمد سیلتحق بالدراسة ھذا العام و أنت 

فمتى سیكون .. تصغره بعامین فحسب 

 زوجة و أوالد ؟ لك

  

قبل أن  ؛ ارتشف حسن بعض القھوة

  :یھتف في ھدوء 

عندما أجد بنت الحالل التي أرغب في  -

االرتباط بھا فعالً و ھذا لم یحدث حتى 

لكنھ قد یحدث قریباً جداً .. اآلن لألسف 

كما یمكنك .. فال داعي للعجلة یا أمي 

تأجیل ھذا النقاش اآلن فقد تأخرت على 

دّي جراحات یجب أن المستشفى و ل

 .أجریھا 

 

غادر حسن الشقة و ھو یتجاھل نظرة 

تت إلى خط في عیون أمھ التي التفالس

  :زوجھا و ھي تھتف 

ھل .. ؟  شیئاً لما أنت صامت و لم تقل  -

رشحت لھ .. تعجبك تصرفات ابنك ؟ 
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و كلھن من .. أكثر من فتاة لیرتبط بھا 

عائالت كریمة و جدیرة بالمصاھرة 

.. لكنھ یتجاھلني كما لو كنت أكلم نفسي 

ابنك لم .. یا كمال ؟  شیئاً لما ال تفعل 

یعد صغیراً و قد یتورط مع فتاة ال تلیق 

 .بھ و ال تستحقھ 

  

  :ھتف كمال و ھو یضع الصحیفة جانباً 

   من ترشیحك تقصدین مع فتاة لیست  -

ابنك لم یعد ..  دریةو اختیارك یا 

صغیراً و ھو لیس في حاجة لوصایتك 

ارفعي یدك عنھ و اتركیھ لیعیش .. 

ھو .. حیاتھ بالطریقة التي یجدھا مناسبة 

لن یتزوج إال عندما یقع كاألحمق في 

.. فمن شابھ أباه فما ظلم ؛ شباك الحب 

 .أم أنِك قد نسیِت ؟ 

  

  :و ھي تھتف في ضیق ؛ قطبت جبینھا 

تتحدث كما لو كنت تترافع في المحكمة  -

اعتزلت المھنة مؤخراً یا سیادة .. 
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المستشار و یمكنك أن تودع ھذه الخطب 

حسن ابني و أنا .. فھي ال معنى لھا 

و سأجد لھ العروس ؛ أدرى بمصلحتھ 

المناسبة و أقنعھ بھا قبل أن یقع في 

 .شباك تلك الكفیفة 

 

لم تكن تعرف أن حسن قد ذھب إلى 

المستشفى و ھو فعالً یشعر باللھفة على 

لقاء جنة ؛ كان واثقاً من أن والدھا 

 ؛ سیضغط علیھا بما یكفي لیجلبھا إلیھ 

  .. و كان ینتظر ھذا بفارغ الصبر 

  

ال یعلم ما إذا كان یستطیع فعالً أن یفتح 

أمامھا باباً لألمل و للشفاء لكنھ یدرك 

أنھ یجب أن یحاول و أن یبذل كل جیداً 

ال لیخرجھا .. ما في وسعھ من أجلھا 

؛ من الظالم الذي یحكم حیاتھا فحسب 

بل لیخرجھا من التعاسة التي تأسر قلبھا 

  ..و تطمس عواطفھا 
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عندما دخلت جنة إلى المستشفى كانت 

؛ ترغب فعالً في الفرار بعیداً عن حسن 

ال و عن العواطف التي تعصف بقلبھا ب

و عن العالم الذي یصر على ؛ رحمة 

   جذبھا إلیھ و ھي تعلم أنھا ال تلیق بھ 

ھا لكن ریاض لم یعط.. و ال یناسبھا 

ھذه المرة كان .. الفرصة للھرب 

مستعداً للضغط علیھا بكل قوتھ لتستسلم 

إلرادتھ فقد كان یشعر بأنھا قد تكون 

آخر فرصة من الممكن أن یمنحھا القدر 

تعید سعادتھا و استقرارھا مرة البنتھ لتس

أخرى ؛ و لم یكن مستعداً لفوات 

  .الفرصة و ضیاعھا بأي ثمن 

  

شعر ریاض بالدھشة عندما ھمست جنة 

  :فجأة 

ألیست .. ھو لیس الطبیب الوحید ھنا  -

یمكنك أن تجد طبیباً .. ھذه مستشفى ؟ 

       أكبر سناً و أكثر خبرة لیفحصني 

 .و ینتھي األمر 
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في وجھھا للحظة في حیرة  حدق ریاض

؛ ال یفھم لما یزعجھا حسن على ھذا 

.. النحو و ھي حتى ال تستطیع أن تراه 

  :ثم ھمس 

الكفاءة ال تتوقف على السن و سنوات  -

أنا سألت عن .. الخبرة فحسب یا جنة 

حسن و مدحھ الجمیع فھو طبیب ممتاز 

على صغر سنھ ؛ كما أنھ حاصل على 

الدكتوراة من انجلترا و لدیھ درجة 

و لیست لدّي ذرة شك ؛ زمالة ھناك 

.. واحدة في كفاءتھ بل على العكس 

ضعھ في ینتابني شعور بأن القدر قد و

ھو طریقنا في الوقت المناسب ألنھ 

  من یستطیع انتشالك مما أنِت بالذات 

 .. فیھ 

 

لم ینتظر ریاض أن یسمع تعلیق ابنتھ 

و سأل بسرعة عن مكتب ؛ على كالمھ 

حسن فوجد ممرضة تتجھ نحوه مبتسمة 

  :و ھي تھتف 
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الباشمھندس ریاض و اآلنسة جنة ؛  -

حسن سینھي / د .. ألیس كذلك ؟ 

احة عاجلة خالل دقائق و طلب مني جر

لو سمحت یمكنك أن تنتظر  ..استقبالكما 

في المقھى قلیالً ؛ و سأصحب اآلنسة 

جنة إلجراء بعض التحالیل قبل أن 

 .یراھا الدكتور 

 

لم تكن جنة ترغب في الذھاب مع 

الممرضة التي كانت لطیفة جداً و ظلت 

تتحدث معھا عن كفاءة حسن و تقدم 

ون و كأنھا تحاول أن تبث جراحات العی

  ..الطمأنینة إلى نفسھا 

  

لم تعرف جنة كیف تقنع تلك الثرثارة  

بأنھا ال رغبة لدیھا في العالج و ال 

الشفاء و ال الحدیث عن حسن على 

و عندما عادت إلى والدھا ؛ اإلطالق 

بدت شاحبة الوجھ جداً حتى أنھ أحاطھا 

  :بذراعیھ و ھو یھتف في قلق 
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 بخیر ؟ھل أنِت  -

  

ھزت رأسھا نفیاً ؛ و بدت تعیسة على 

نحٍو جعل ریاض یتخاذل حتى أنھ فكر 

للحظة في أن یغادر بھا المستشفى لوال 

  :أن ھتفت الممرضة 

حسن أنھى الجراحة و ینتظركما في / د  -

 .من ھنا .. غرفة الكشف 

  

تعلقت جنة بذراع والدھا و ھما یسیران 

خلف الممرضة إلى الغرفة التي فتح 

حسن بابھا قبل أن یصافح ریاض 

و ھو ینظر إلى جنة بطرف ؛ بحرارة 

عینھ و ھو یشعر باإلشفاق لمرآھا و ھي 

  .. على ھذه الحالة 

  

ال یفھم ما بھا بالضبط و یجعلھا ترفض 

العالج أو ربما تخشاه ؛ فتاة في سنھا 

لمفترض أن تكون ملھوفة على أن من ا
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 أن في غمارھا الو تنغمس  الحیاة ترَ 

  .تتھرب منھا على ھذا النحو 

  

أمسكت الممرضة بمرفق جنة و أخذتھا 

برفق إلى المقعد المعد للكشف ؛ بینما 

ریاض أن ینتظر قلیالً طلب حسن من 

خارج الغرفة فأطاعھ و ھو ینظر إلى 

  .ابنتھ التي ازداد شحوبھا في قلق 
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  الفصل الخامس
  

كانت جنة تجلس على مقعد الكشف و ھي 

ترتجف ؛ و ازداد ارتجافھا عندما غادرت 

   ..الممرضة الغرفة بعد أن أطفأت أنوارھا 

  

     انقبض كفاھا على ذراعي المقعد و بدا 

و كأنھا تھم فعالً بالقفز منھ لتغادر المكان 

عندما سلط حسن ضوء الكشاف على عینیھا 

  :و ھو یھتف في ھدوء ؛ 

أنا طبیب و ھذه .. مما أنِت مذعورة ؟  -

مستشفى و أنِت حتى ھذه اللحظة ال 

اھدئي قلیالً .. زلِت مجرد مریضة لدّي 

حتى أستطیع التركیز ؛ فذعرك ھذا  

یجعلني أتوتر و أشعر بالذنب ؛ كما لو 

كنت أحتجزك في غرفة نومي رغماً 

 .عنِك 

 

حاولت جنة أن تسیطر على ارتجاف 

تستطع أن تفعل ؛ كان جسدھا لكنھا لم 
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قریباً جداً منھا حتى أنھا كانت تشعر 

بوجھھا یتوھج من حرارة الشعور 

الغریب الذي كان یندفع في شرایینھا ؛ 

و ھي تكافح كي تفر من األفكار الغریبة 

  .التي كانت تھاجم عقلھا بال رحمة 

  

عندما زفر حسن في ضیق ؛ و ھو یبتعد 

         عنھا و یشعل أضواء الغرفة ؛ 

 و یضرب الجرس لیستدعي الممرضة 

و ریاض الذي دخل إلى الغرفة ملھوفاً 

  ..و عیونھ تنطق بالقلق و التوتر 

  

شعرت جنة بشعور غریب و كأنھا قد  

أصبحت وحیدة فجأة في بحٍر متالطم 

  .األمواج یعصف بكل كیانھا بال رحمة 

  :ھتف ریاض في لھفة 

 ھل ھناك أمل یا دكتور ؟ -
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  :حسن في ثقة ھتف 

األمل دوماً موجود یا باشمھندس لكنھ  -

یحتاج لمن یمتلك الجرأة على البحث 

عنھ ؛ حالة جنة لحسن الحظ بسیطة جداً 

و ال تستدعي كل ھذا القلق ؛ و أنا واثق 

من أنھا من الممكن أن تستعید بصرھا 

      بمجرد خضوعھا لجراحة بسیطة 

 .....و 

  

  في و ھي تھتف ؛ ھبت جنة واقفة 

  :ذعر 

 ةلن أخضع ألی.. لكنني لن أفعل  -

عملیات و ال أرید أن تبیع لي أوھاماً 

خذني .. أبي .. أعرف أنھا لن تتحقق 

 .من ھنا ؛ أرجوك 

  

  :ھتف ریاض في توتر 

رویدك یا جنة ؛ تریثي قلیالً حتى نفھم  -

ما .. ماذا یستطیع حسن أن یفعل ألجلك 
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أن  فمن الحماقة؛ دام ھناك أمل یا ابنتي 

 .ندیر ظھورنا لھ 

 

كانت جنة مذعورة فعالً و ھي تحاول 

مغادرة الغرفة بدون مساعدة والدھا ؛ 

حتى أنھا قد تخبطت في كل ما حولھا 

حتى كادت أن تتعثر و تسقط على 

     عندما جذبھا حسن فجأة ؛ األرض 

 و أحاطھا بذراعیھ و ھو یھتف في 

  :حزم 

تؤذي قبل أن .. قلت كفى .. كفى یا جنة  -

 .نفسك 

 

تنھد حسن في حرارة عندما انفجرت 

جنة باكیة ؛ و ابتعد عنھا خطوتین بینما 

       أسرع والدھا یضمھا إلى صدره 

و یغادر بھا المستشفى و یعیدھا إلى 

البیت ؛ و ھو ال یفھم ما الذي یجعلھا 

و كأنھا ترفض أن ؛ تنھار لھذا الحد 

   تستعید بصرھا و حیاتھا و حریتھا ؛ 
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و كأنھا تصر على أن تبقى أسیرة 

للظالم الذي یمأل قلبھا بالتعاسة و یمأل 

  .. حیاتھا بالوحدة  

  

عن البكاء حتى بعد جنة لم تتوقف 

مرور ثالثة أیام على تلك اللیلة ؛ كما 

     أنھا ظلت تحبس نفسھا في غرفتھا 

و ھي ترفض مغادرتھا ال لتتناول 

لتذھب الطعام مع والدھا كالعادة و ال 

  .إلى الكلیة 

  

كان ریاض یشعر بالحیرة و ھو ال 

   یدري ما الذي یحدث البنتھ بالضبط 

و یجعلھا تضرب حول نفسھا سیاجاً من 

الوحدة و التعاسة ؛ خاصًة اآلن بعد أن 

   ..أصبح األمل یلوح في األفق 

  

یتمنى لو تتحدث معھ و تفضي بما في 

نفسھا لكنھا لم تكن تفعل ھذا بل أصرت 

لى الصمت ؛ و لم یكن یجد إجابة على ع



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

57 

 إیمان عبد الواحــــــد

سیل التساؤالت الذي ینھمر في أعماقھ 

  :حتى ھتفت ودیدة ذات صباح 

 .أظن أنھا تحب  -

  

حدق ریاض في وجھ ودیدة في 

  :استغراب قبل أن یھتف 

من أین واتتِك .. تحب من ؟ .. تحب ؟  -

 تلك الفكرة ؟

  

  :ابتسمت ودیدة و ھتفت 

الرجال دائماً ال یفھمون في ھذه األمور  -

نستشعر النساء یا باشمھندس لكننا نحن 

اآلنسة جنة تبكي معظم .. ھذا بسھولة 

أن تأكل أو تنام ؛ بو بالكاد تقبل  الوقت

و ترفض حتى مجرد الحدیث معك عما 

تغیرت أحوالھا كثیراً ھذه .. تشعر بھ 

األیام و تعاستھا اآلن تختلف كثیراً عن 

أظن أنھا قد تعلقت .. فتورھا فیما مضى 

بشاٍب ما و ال تستطیع أن تصارحك بھذا 

و ربما لم تصارحھ ھو و قد ال تتجرأ .. 
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   حتى على االعتراف بمشاعرھا ھذه 

شابة في .. مسكینة .. و ال أمام نفسھا 

طیع أن تجذب اھتمام ظروفھا لن تست

و ربما یكون ؛ الشاب الذي تحبھ نحوھا 

من سوء حظھا أنھا قد وقعت في الحب 

 ....فمن ذا الذي یمكن أن یحب .. 

  

  :قاطعھا ریاض ھاتفاً في حدة 

من سمح لِك بالحدیث عن جنة .. كفى  -

إیاِك أن أسمع ھذا .. ؟ بھذه الطریقة 

  ھل ھذا.. الكالم منِك مرة أخرى 

 مفھوم ؟

 

عادت ودیدة إلى المطبخ بینما أطرق 

ریاض برأسھ ؛ و ھو یفكر فیما قالتھ ؛ 

یاً و لھ وجاھتھ ؛ جنة بدا لھ كالمھا منطق

 سنوات حبیسة في الشقة  عاشت لعشر

ال تغادرھا إال لحضور لجان االمتحانات 

؛ حتى الكلیة دخلتھا منتسبة و بصعوبة 

أقنعھا ھذا العام فحسب بحضور 
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 ات ؛ كان یأمل في أن تتمردضراالمح

     على وحدتھا و تجد لنفسھا صدیقة 

ھي .. أو عدة أصدقاء لكنھا لم تفعل 

على تقریباً ال تتحدث مع أحد سواه ؛ 

فھل من .. األقل حتى ظھر حسن 

  .؟ .... الممكن أن 

  

طرد ریاض الفكرة بسرعة و ھو یذھب 

إلى شركتھ ؛ رغم أن كالم ودیدة عن 

یستطیع أن ینكر  آلمھ إال أنھ الابنتھ قد 

مثل حسن ال یمكن أن  أنھا محقة ؛ شابٌ 

یفكر في االرتباط بفتاة في ظروف جنة 

صحیح أنھا شابة جمیلة و جذابة لكن .. 

الظالم الذي تعیش فیھ سیقف حائالً بینھا 

  .بھا  و بین السعادة التي یتمنى أن تحظَ 

  

في الصباح التالي غادرت جنة غرفتھا 

ھا والدھا إلى الكلیة ؛ كان یشعر و صحب

باالرتیاح ألنھا فعلت ھذا رغم أنھا ظلت 

  .و لم تنطق و لو بكلمة واحدة صامتة 
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ذھب ریاض إلى شركتھ و ھو یفكر في 

استأنفت حیاتھا كما كانت قبل أن قد أنھا 

    كما أنھا لم تتكلم عنھ ؛ ابل حسن قت

أو عما قالھ عن الجراحة التي من 

و كأنھا ؛ الممكن أن تعید لھا نظرھا 

تتجاھل باب األمل الذي فتحھ حسن على 

أو كأنھا ترفض ؛ مصراعیھ أمامھا 

    .االعتراف بوجوده 

    

لم یرغب ریاض في الحدیث معھا في 

ھذا الموضوع بالذات ألنھ ال یرغب في 

الضغط علیھا ؛ و خشي لو فعل أن تعود 

بس نفسھا في غرفتھا من جدید ؛ لكنھ لح

فكر في أن علیھ زیارة حسن في 

المستشفى أو االتصال بھ ؛ على األقل 

لیفھم منھ المزید عن تلك الجراحة التي 

تحدث عنھا ؛ و قبل أن یفعل فوجئ 

  .بزیارة حسن لھ في مكتبھ بالشركة 

  



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

61 

 إیمان عبد الواحــــــد

بینما ؛ قابل ریاض حسن بترحاب شدید 

  : حسنھتف 

       آسف لمجیئي بدون موعد مسبق  -

یا باشمھندس لكنني كنت أرغب في 

االطمئنان على اآلنسة جنة ؛ فقد كان 

 .من الواضح أن أعصابھا ھشة جداً 

  

  :ھتف ریاض بسرعة 

تشریفك لشركتي بالزیارة أنا سعید جداً ب -

؛ و أنت بالقطع صاحب مكان  یا دكتور

و ال تحتاج إلى تحدید مواعید ؛ فأنا 

سعد دوماً بمقابلتك في أي مكان و في أ

و شكراً على اھتمامك .. كل وقت 

الواجب أن آتي أنا من كان .. بابنتي 

لزیارتك ألشكرك أوالً على فحصك لھا 

و ألطمئن على موضوع الجراحة الذي 

ھل من الممكن فعالً أن .. ذكرتھ ھذا 

 حسن ؟/ تستعید جنة نظرھا یا د 
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و ھو   ؛جلس حسن أمام مكتب ریاض 

  :یھتف في ھدوء 

حالة اآلنسة .. كما قلت لك یا باشمھندس  -

جنة بسیطة نوعاً ما ؛ ھي فقط تحتاج 

الجراحة نسبة .. و اطمئن .. لجراحة 

ة جداً كما أنھا لیست بھا مرتفعنجاحھا 

 .مخاطرة  ةأی

  

  :ھتف ریاض في ارتیاح 

خشیت طوال الوقت أن .. الحمد �  -

أو أن یكون تكون إعاقة جنة دائمة ؛ 

لیتني .. األمل مفقوداً في عالجھا 

أستطیع إقناعھا بما تقول ؛ لكنھا لألسف 

ال تسمع لي و ال تقبل الحدیث في ھذا 

 .الموضوع على اإلطالق 

  

  :ھتف حسن في توتر 

.. أال زالت مصرة على موقفھا ؟  -

           عنادھا ھذا لیس في صالحھا 

 یا باشمھندس و یجب أن تكون حازماً 
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ھل لدیك مانع لو تحدثت .. معھا ؛ أو 

 معھا و حاولت إقناعھا ؟

  

 ھز ریاض رأسھ نفیاً بقوة ؛ و ھو 

  :یھتف 

أتمنى لو .. على العكس .. أبداً .. ال  -

لكن ھذا لن یكون ؛ تنجح فیما فشلت فیھ 

یر ثجنة عنیدة و ال یمكن التأ.. سھالً 

و ھذا الموضوع بالذات   فیھا بسھولة ؛ 

حساس جداً بالنسبة لھا حتى أنھا كادت 

و بالكاد ؛ أن تنھار في األیام الماضیة 

 .غادرت البیت الیوم و ذھبت إلى الكلیة 

  

صمت حسن لحظة ؛ قبل أن یھتف في 

  :حزم 

دعھا لي یا باشمھندس ؛ أنا سأتحدث  -

معھا و قد أجد طریقة إلقناعھا 

ا لیس ھو لكن ھذ ؛ بالخضوع للجراحة

الموضوع الوحید الذي أرغب في 

ھناك موضوع .. الحدیث معھا حولھ 
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أكثر أھمیة بالنسبة لي و لھ األولویة 

و ال أرغب في مفاتحتھا بھ قبل ؛ عندي 

باشمھندس .. أن أحصل على موافقتك 

و یشرفني أن أطلب  یسعدني.. ریاض 

 فما رأیك ؟.. منك ید اآلنسة جنة 

  

للحظة ظل ریاض یحدق في وجھ حسن 

في ذھول ؛ لم یكن واثقاً مما إذا كان 

حسن قد طلب منھ ید ابنتھ فعالً أم أنھ 

زفر في حرارة .. كان یھذي بما یتمناه 

  :قبل أن یھتف 

.. ؟ أنت ترغب في الزواج من جنة  -

.. یا دكتور  تعرف ظروفھا.. أعني 

 .جنة كفیفة 

  

  :ابتسم حسن و ھو یھتف 

أن ھذا  على و أؤكد لك.. حالیاً ھذا  -

مجرد وضع مؤقت و من الممكن تغییره 

عندما تكون لدى جنة رغبة صادقة في 
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استعادتھا .. و في كل األحوال .. ھذا 

لبصرھا من عدمھ ال یؤثر على رغبتي 

ھذا إذا وافقت طبعاً .. في االرتباط بھا 

 .و لم یكن لدیك اعتراض على شخصي 

  

  :ھتف ریاض في صدق 

أي أب .. بالطبع لیس لدّي أي اعتراض  -

     سیسعد كثیراً بمصاھرتك یا دكتور 

قرارك ھل أنت واثق فعالً من .. و لكن 

جنة عنیدة و قد ال .. أقصد .. ھذا ؟ 

تقتنع بالخصوع للجراحة بالبساطة التي 

ال أدري لما ھي یائسة لھذا .. تتخیلھا 

الحد ؛ و كأنھا تستكثر على نفسھا 

تى أنني ال أظن أنھا ستوافق السعادة ح

 .على الزواج 

  

اتسعت ابتسامة حسن و ھو یھتف في 

  :ثقة 

إذا وافقت على زواجنا من حیث المبدأ  -

ربما .. یا باشمھندس دع جنة لي 
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       أستطیع إقناعھا بأن الحیاة جمیلة 

و تستحق أن نكافح ألجلھا بدالً من 

و الرضوخ االستسالم أمام مصاعبھا 

 .لھا
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 الفصل السادس

تجلس في قاعة المحاضرات بعد أن كانت جنة 

؛ لم انتھت المحاضرة و غادرھا جمیع الطالب 

تكن ترغب في االتصال بوالدھا فھي لم تكن 

تتعجل العودة إلى البیت ؛ ھي تعیش في ظالٍم 

.. دامس و أحیاناً تشعر بأن األماكن كلھا سیان 

فھي ال تشعر بالفرق بین .. و حتى األزمنة 

أنھا كانت ھو كل ما تشعر بھ .. اللیل و النھار 

تخشى الظالم عندما كانت صغیرة و لم تكن 

خیل أن تصبح حیاتھا كلھا مظلمة طوال تت

  .و إلى األبد .. الوقت 

  

؛ عندما دخل حسن إلى القاعة و اقترب منھا 

  :تنھدت في حرارة قبل أن تھتف 

ھل تعاني نقصاً في .. ماذا تفعل ھنا ؟  -

 عدد المرضى ھذه األیام ؟
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و ھو یھتف في ؛ جلس حسن بجوارھا 

  :ھدوء 

 كیف عرفِت أنھ أنا ؟.. مدھش  -

  

التقطت جنة حقیبة یدھا الصغیرة من 

  :فوق النضد و نھضت و ھي تھتف 

لدّي حواس أخرى .. أألنني كفیفة ؟  -

و رائحتك   أستطیع استخدامھا ببراعة ؛ 

ال أظن أنني شممتھا في ھذه .. ممیزة 

 .القاعة من قبل 

  

 و ھو یھتف في ؛ ظل حسن جالساً 

  :ھدوء 

شقیقتي تعیش في باریس .. ھذا صحیح  -

تشتري ھذا العطر دوماً ألجلي فھو  و

  .. یروق لي و ال أظن أنھ منتشر ھنا 

لدیِك حواس أخرى ؛ .. و ماذا أیضاً ؟ 

 ألیس كذلك ؟
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ھتفت جنة في ضیق عندما لم ینھض 

  :لیسمح لھا بالمغادرة 

خطوتك لھا إیقاع ثابت و منتظم .. بلى  -

أقدام الطلبة ھنا .. ؛ ھادئة و متأنیة 

نادراً ما تالمس األرض ؛ و كأنھم 

 .الوقت  یقفزون طوال 

 

صمتت و ھي تفكر في أنھا لم تعرفھ 

.. بأذنیھا أو بأنفھا بل عرفتھ بقلبھا 

ارتجف بمجرد أن اقترب منھا و ال زال 

ال  شعور غریب و مخیف.. یرتجف 

تعرف من أین بدأ و ال تدري متى 

سینتھي ؛ لكنھا تدرك حتماً أنھا یجب أن 

  .تقاومھ و ال یمكن أن تستجیب لھ 

  

  :نھض حسن فجأة و ھو یھتف 

أنا واثق من أن ھذا .. لماذا سكِت ؟  -

لیس كل ما ترغبین في قولھ لكنك لسِت 

و تفكرین كثیراً قبل أن ؛ صریحة 

معي كثیراً  لما أنِت متحفظة.. تتكلمي 
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 شیئاً ال أظن أنني قد فعلت .. یا جنة ؟ 

 .قد یجعلك عدائیة لھذا الحد 

  

  :ھتفت جنة في توتر 

لما ال .. أنا ال أفھم ما الذي تفعلھ ھنا  -

أظن أن العادة قد . .؟ تتركني في حالي 

جرت على أن یذھب المرضى إلى 

األطباء ال العكس ؛ و أنا ال أحتاج 

 .لخدماتك 

  

  :عندما ھتف حسن في ھدوء ارتجفت 

  ..لكنني لست ھنا كطبیب بل كصدیق  -

و ربما تصبح لي صفة أخرى بعد 

      نذھب اآلن  فلما ال؛ بعض الوقت 

رفضك الغریب للعالج و نحن  و نناقش

 في طریقنا إلى البیت ؟

  

  :جلست جنة و ھي تھتف في حدة 

أنت .. أذھب معك ؟ و من قال أنني س -

طفل ؛ و أنا و مت مجرد شخص غریب
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سأنتظر .. ال أرغب في مساعدتك لي 

 .والدي 

  

  :ھتف حسن في ھدوء مستفز 

كثیراً ال أنصحِك بھذا ؛ ألنِك ستنتظرین  -

 . بال جدوى ؛ فوالدك لن یأتِ 

  

  :و ھتفت في عناد ؛ زمت شفتیھا 

والدي ال یتركني وحدي .. بل سیأتي  -

 .أبداً 

  

جلس حسن بجوارھا مرة أخرى ؛ و ھو 

  :استرخاء  یھتف في

والدك .. لكنِك لسِت وحدك فأنا معِك  -

یعلم أنني ھنا یا جنة و سمح لي 

         بتوصیلك ؛ لذا یمكنك االنتظار 

و إضاعة الوقت أو یمكنك الذھاب معي 

التردد فقد یدخل  ملكنني أنصحك بعد.. 

أحد الطلبة إلى القاعة و لن یكون شكلنا 
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ا و قد یثیر وجودنا ھنا وحدن؛ لطیفاً 

 .بعض األقاویل و كالنا في غنًى عنھا 

 

نھضت جنة و سارت بجواره ؛ و عندما 

كادت أن تتعثر أسرع حسن یحتویھا بین 

ذراعیھ قبل أن یفلتھا و ھو یرى 

      بوضوح الحمرة التي علت وجھھا 

أمسك یدھا و علقھا و ارتباكھا ؛ ثم 

  :بساعده و ھو یھتف 

.. و اطمئني .. ھكذا سیكون أفضل  -

سیارتي قریبة و لن تتحملي ھذا الوضع 

 .سوى للحظات معدودة 

 

لم تنطق جنة بحرٍف واحد ؛ كانت تكافح 

 لتسیطر على ارتجاف جسدھا بال جدوى

       أنھ یشعر بھ ب؛ كما كانت تعرف 

ؤثر فیھا و كان ھذا یجعل و یدرك أنھ ی

و عندما جلست في  ؛ زدادتوترھا ی

  :تف سیارتھ انطلق حسن بھا و ھو یھ
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أعمل في ھذه المھنة منذ عشرة أعوام  -

     قابلت العدید من الحاالت .. تقریباً 

و واتتني الفرصة إلجراء عدد ال بأس 

؛ لكنني لم بھ من الجراحات الناجحة 

أتساءل من قبل قط عن شعور المرء 

باألمس .. عندما ال یستطیع أن یبصر 

خمس .. أغمضت عیني لخمس دقائق 

حاولت أن أسیر في  و.. دقائق فحسب 

  لسنوات طویلةغرفتي التي عشت بھا 

و كنت أظن أنني أحفظھا عن ظھر قلب 

أنني قد تعثرت في كل  ھو الغریب.. 

        تقریباً ؛ و شعرت بالضیق  شيء

الظالم فقد كان و االختناق و لم أتحمل 

أن في كنت أطمح .. یثیر أعصابي 

أتحمل التجربة و لو لعشر دقائق لكنني 

 لعشرو أنِت تحملِت ھذا .. لم أنجح 

ألیست مدة طویلة جداً .. سنوات كاملة 

ال أصدق أنِك ال ترغبین في .. یا جنة ؟ 

 .رؤیة الحیاة مرة أخرى 
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لم تستطع أن تقول لھ أنھا فعالً ال 

رؤیة الحیاة فلیس في حیاتھا  ترغب في

؛ و لم تجرؤ على أن  ستحق أن تراهما ی

تعترف لھ بأنھا تكره الظالم و تخشاه ؛ 

و أن كل لحظة مرت علیھا في ھذه 

السنوات العشر كانت رتیبة و مریرة 

كما لو كانت دھراً بأكملھ لكنھا مع ھذا 

األمل الذي یعرضھ علیھا ؛ فھي ال ترید 

   في قرارة نفسھا تعرف أنھا ال 

  ..تستحقھ 

  

    ارتكبت جریمتھا دون أن یراھا أحد  

    و أراد القدر معاقبتھا بما ھي فیھ ؛ 

؛ و ھي لن تحاول التنصل من العقاب 

  .ألنھا تعرف أنھا تستحقھ 

  

ة شقیقھ في االتجاه لمح حسن سیار

لھ بالسالم قبل أن یبتعد  المعاكس فلوح

في الزحام ؛ كانت جنة تجلس بجواره 

ھا قد غرقت في و كأن صامتة و قد بدا
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تفكیٍر عمیق ؛ و شعر بأنھا شاردة العقل 

زفر في .. حتى كأنھا لم تسمع ما یقول 

  :حرارة عندما ھمست 

إذا كانت مھارتك كطبیب كمھارتك في  -

اإلقناع فیمكنني أن أقطع بفشل الجراحة 

 أظن أنك قد حاولت بجدیة .. من اآلن 

      یا دكتور لكنني حالة میئوٌس منھا 

أنا .. ك بأال تضیع وقتك معي و أنصح

واثقة من أن لدیك العدید من المرضى 

و من ھم أولى بوقتك و اھتمامك 

األفضل لو تتركني في حالي و توفر 

 الحیاة  أنا ال أرید أن أرَ .. رعایتك لھم 

و ال أظن أنني أستطیع أن أفعل حتى لو 

أنا أرضى بنصیبي و أصبر .. أردت 

علیھ و یجب أن تتفھم ھذا و تقدر موقفي 

و ال أریدك أن ؛ ألنني فعالً قد تعبت 

فأنا ؛ تقتحم حیاتي بأكثر مما فعلت 

أساساً ال أفھم لما تفعل ھذا و ال ما الذي 

 .تریده مني 
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التي  أوقف حسن سیارتھ أسفل البنایة

  :و التفت نحوھا ھاتفاً ؛ تقیم بھا 

اإلجابة لیست .. ده منِك ؟ یما الذي أر -

و لماذا أفعل  ..سھلة و شرحھا سیطول 

أظن أنِك تعرفین إجابة ھذا .. ھذا ؟ 

السؤال بالذات یا جنة لكنك تتھربین منھا 

أنا رجل أحب .. في كل األحوال .. 

أفضل دوماً  و الصراحة و الوضوح ؛

ق الحدید و ھو ساخن و أن أن أطر

لذا علیِك .. أضع النقاط فوق الحروف 

قبول دعوتي على الغداء اآلن ألن لدّي 

 .الكثیر من الكالم و یجب أن تسمعیھ 

 

غادر حسن السیارة و دار حولھا 

بسرعة قبل أن یفتح الباب المجاور لھا 

وقفت جنة بجوار .. و یدعوھا للنزول 

  :السیارة و ھي تھتف في توتر 

 .أرید العودة إلى البیت .. أین نحن ؟  -
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أمسك حسن بمرفقھا و دفعھا إلى السیر 

  :و ھو یھتف ؛ بجواره برفق 

ھل كانت .. نحن تقریباً بالبیت یا جنة  -

لدیِك فكرة عن المطعم الموجود أسفل 

ألنھ مطعم .. البنایة التي تقیمین بھا ؟ 

.. أفضل أنواع المشویات  رائع و یقدم

جوعاً و أظن أنِك مضطرة ور أنا أتض

لتناول الغداء معي قبل أن أصحبك إلى 

 .شقة والدك 

  

  :نة في ضیق ھتفت ج

لما تظن أنني سأقبل بأن تعاملني بھذه  -

    ال أرید دخول المطعم .. السخافة ؟ 

.. و بالتأكید لن أتناول غدائي معك 

 خذني إلى المصعد ثم عد لتأكل كما 

 .ترید 

  

  ى إحدى الموائد دفعھا برفق لتجلس إل

  :و ھو یھتف 
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.. ال یروق لي اآلن الذھاب إلى المصعد  -

  صوت معدتي اآلن أعلى من صوتك 

یا آنستي و إرضاؤھا حالیاً أھم من 

 ماذا ستأكلین ؟.. قولي لي .. إرضاءك 

 

انھمرت دمعة على وجھ جنة ؛ فتنھد 

حسن في حرارة و جلس على المقعد 

  :المواجھ و ھو یھتف 

شعورك بأنِك تحت .. ؟  ھل رأیتِ  -

رحمة أي شخص و مزاجھ شعور بشع 

ل ا؛ و أنِت لألسف مضطرة لھذا طو

و بین غرفتك أقل من  بینك.. الوقت 

دقیقة لكنك لن یمكنِك الذھاب إلیھا بدون 

و ھذا الوضع المؤلم سیتغیر .. مساعدة 

نھائیاً إذا كنِت عاقلة و وافقِت على 

 .الخضوع للجراحة 

 

لنادل و طلب منھ الطعام استدعى حسن ا

قبل أن یلتفت نحو جنة التي ظلت تبكي 
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في صمت ؛ و عندما ابتعد النادل 

  :ھمست 

لتشعرني .. ذا تحاول إذاللي ؟ الم -

       أنا ال أنكر عجزي ؛ .. بالعجز ؟ 

و أعرف أنني أعیش كعالة على والدي 

یك لتذكرني بما ال أستطیع لو ال أحتاج إ

 .أن أنساه 

  

  :في ھدوء ھتف حسن 

أنِت ال تجھلین حقیقة وضعك یا جنة  -

.. لكنك استحلیتیھ و ال تحاولین تغییره 

أمامك فرصة حقیقیة تصرین على أن 

أنا ال أفھم لما .. تدیري ظھرك لھا 

أال تریدین أن تري .. تستعذبین عذابك 

 و تستمتعي بكل ما فیھا ؟ الحیاة

  

  :فكرت في مرارة 

ة و ال أستحق الحیا ال أرید أن أرَ .. ال  -

و أستحق أن أظل  أنا مجرمة.. حیاتي 

خر عمري و ال أتخبط في الظالم آل
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.. أظن أنك تستطیع انتشالي مما أنا فیھ 

یمكنك أن تعاند القدر یا حسن لكنك لن 

 .تستطیع تغییره 

  

ظلت جنة تبكي في صمت و حسن یتأملھا 

و وضع الطعام  عاد النادلفي إشفاق حتى 

قبل أن یھتف .. انصرف  على المائدة ؛ ثم

  :حسن 

اء و تتناولي لما التكفین عن البك.. جنة  -

تشعرین بالحرج  إذا كنتِ .. غدائك ؟ 

          ألننا في مكان عام ؛ فال بأس 

 .یمكنني إطعامِك بیدي .. یا عزیزتي 

  

  :ھتفت جنة في ضیق 

 بأي حق ؟.. فعالً  -

  

و ھو ؛ فھا كمد حسن یده و أمسك 

  :یھتف مبتسماً 
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أنا .. بالحق الذي أعطاه والدك لي  -

على طلبي طلبت منھ یدك و ھو وافق 

مما یعني أنِك اآلن خطیبتي یا عزیزتي 

و إذا أردت تدلیلك فال أحد یستطیع .. 

 .أن یمنعني 

 

سحبت جنة كفھا من بین أصابعھ و ھي 

     تنتفض ؛ شحب وجھھا بشدة و بدا 

و كأنھا تلتقط أنفاسھا بصعوبة ؛ حتى 

حسن قد عقد حاجبیھ بشدة و ھو أن 

  :یھتف 

لكنني لم .. كنت أعرف أنھا مفاجأة  -

ما بِك .. أعتقد أنھا صدمة لِك لھذا الحد 

 أال توافقین على خطبتنا ؟.. یا جنة ؟ 

  

  :ھتفت جنة في توتر 

.. أال ترى بنفسك ؟ .. أنت تھذي حتماً  -

 .أنا كفیفة 
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نظر إلیھا حسن في استغراب قبل أن 

  :یھتف 

ھل ھذا یمنع .. لكن و أعرف یا جنة ؛  -

من یمنع زواجك  أو.. زواجك مني ؟ 

 ؟ أي شخص

  

  :ھتفت جنة في عصبیة 

أنت قلت بنفسك منذ دقیقة .. بلى یمنع  -

أنا .. واحدة أنني عبء على والدي 

فما الذي یجعلك .. عاجزة یا حسن 

ترغب في الزواج من فتاة ستكون عالة 

 ھا ؟علیك و ستحبسك معھا في عاھت

 

مد حسن أناملھ و نزع النظارة السوداء 

؛  و ألقاھا جانباً التي تخفي عینیھا 

عیونھا التي ال ترى الضوء كانت تسبح 

في بحٍر من الدموع و ھي تعكس 

نظر إلیھما .. شعورھا بالخوف و التوتر 

  :حسن و ھو یھتف في صدق 
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.. لم تتركي لي خیاراً آخر یا جنة ألنِك  -

 .أحبك  فأنا

  

الصدق في صوتھ لمس قلبھا و جعلھا 

ترتجف ؛ ال یمكن أن یكون ھذا یحدث 

فعالً ؛ حسن ال یمكن أن یعرض الزواج 

على فتاة في ظروفھا و ھو بالتأكید ال 

  ..یحبھا 

   

ھي ال تستحق حبھ و ال تستحقھ و ال 

تستحق السعادة التي یستطیع أن یمنحھا 

لھا ؛ و ال یمكن أن تصدق أن ھذا من 

أن یحدث فعالً ؛ فالقدر الذي  الممكن

أصر على تعذیبھا لعشرة أعوام كاملة ال 

   ؛یمكن أن یكون قد عفى عنھا أخیراً 

  .سیتوقف عن معاقبتھا و 

  

ھبت جنة واقفة و ھمت بالمغادرة ؛ ال 

یمكن أن تظل ھنا و ال للحظة واحدة 

أخرى ؛ ألنھا ال ترید أن تسمع ھذا 
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الكالم منھ و ال یمكنھا تصدیقھ ؛ عندما 

تخبطت في الموائد و تعثرت بھا ؛ 

     أسرع حسن یصحبھا إلى المصعد 

  .و یركب معھا حتى باب شقة والدھا 

  

رن جرس الباب و فتحتھ ودیدة ؛  

و أغلقت  فأسرعت جنة نحو غرفتھا

    ؛ الباب خلفھا و ارتمت في فراشھا 

 .و ھي تنفجر باكیة في حرقة 
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  الفصل السابع

عاد أحمد إلى منزلھ و ھو یبدو شارد الذھن 

على غیر العادة ؛ وضعت زوجتھ سوسن 

الطعام على المائدة و ھي تنظر إلیھ بطرف 

  :عینھا قبل أن تبتسم فجأة و ھي تھتف 

ھل حدث في الكلیة .. حمد ؟ ما بك یا أ -

 عجك ؟یز شيء

  

  :قبل أن یھتف ؛ تردد أحمد لحظة 

لمحت حسن في .. في الكلیة لیس  -

.. طریق الجیش الیوم و لم یكن وحده 

ھل تذكرین الطالبة الكفیفة التي حدثتك 

كانت تجلس بجواره .. عنھا من قبل ؟ 

 .في السیارة 

  

  :رفعت سوسن حاجبھا و ھي تھتف 

حساس ماما دریة ال یخیب إ.. مدھش  -

 شیئاً ھي كانت تشعر بأن ھناك .. أبداً 
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لكنني ال .. ھذه الفتاة ما بین حسن و 

 ما الذي یزعجك في ھذا ؟.. أفھم 

  

  :ھتف أحمد في توتر 

 حسن یتورط بسرعة في ھذه العالقة ؛  -

كیف ال أدري .. و ھي غیر متكافئة 

 یفكر ؟

  

و ھي تھتف في ؛ تعلقت سوسن برقبتھ 

  :دالل 

    ربما ھو یحبھا .. ربما ھو ال یفكر  -

أنك یا أحمد و أنت تعرف الحب ؛ أم 

 نسیت ؟

  

  :ھتف أحمد في ضیق 

 ألم یجد سوى ھذه الكفیفة كي یحبھا ؟ -

  

و ھي تھتف ؛ سحبت سوسن ذراعیھا 

  :في استنكار 
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كأني أسمع ماما دریة و ھي تتحدث ال  -

ألم یكن ھذا ھو نفس ما .. أنت یا أحمد 

 قالتھ لك عندما أردت الزواج مني ؟

  

شعر أحمد باستیاءھا فأحاط خصرھا 

  :یھتف بكفیھ و ھو 

     ھذه نقرة و تلك نقرة أخرى تماماً  -

ن أمي كانت إثم .. یا زوجتي العزیزة 

مجحفة في حقك و رفضت زواجنا 

حادثة .. ألسباب لم یكن لِك ذنب فیھا 

مستنا جمیعاً ال  –رحمھ هللا  –عمي 

و لم یكن من المنطق أن ؛   أنِت فحسب 

 .نتركھا تشوه حیاتنا بأكثر مما فعلت 

  

  :سوسن و ھي تھتف تنھدت 

ماما دریة كانت لھا وجھة .. ال یا أحمد  -

نظر قد یتفق معھا فیھا الكثیر من الناس 

من حقھا أن ترفض أن تزوج ابنھا .. 

البكر لفتاة في ظروفي لكن حبك لي 

    مرآة الحب عمیاء .. أعماك عن ھذا 
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یا أحمد فال تلم حسن على أنھ ال یرى 

یراھا عیوب حبیبتھ التي یستطیع أن 

 .الجمیع 

  

  :ھتف أحمد في توتر 

و من قال أنھ قد أحبھا فعالً یا سوسن ؟  -

       قابلھا صدفة .. متى و كیف ؟ .. 

 شيءو كلمھا مرة أو مرتین و ھذا كل 

 .أغلب الظن أنھ یتعاطف معھا .. 

  

  :ضحكت سوسن و ھتفت 

على اعتبار أنھا أول مرة یتعامل فیھا  -

حسن طبیب .. أخوك مع فتاة كفیفة 

عیون یا أحمد ؛ و أنا واثقة من أنھ قد 

مرت علیھ حاالت كثیرة مشابھة لحالة 

أنھ بمن قبل قط و لم نسمع ؛ ھذه الفتاة 

واحدة منھن  ةفي عالقة مع أی قد تورط

 .ھذه المرة الوضع مختلف .. 
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ءھما معاً ؛ بینما أحمد جلسا یتناوالن غدا

ال زال یفكر في كالم زوجتھ قبل أن 

  :یھتف 

سأتصل بھ و أدعوه لتناول العشاء معنا  -

أعتقد أنني یجب .. اللیلة ؛ فما رأیك ؟ 

أن أتكلم معھ بصراحة و أعرف ما الذي 

 بینھ و بین الفتاة بالضبط ؟

  

  :ھتف سوسن في حزم 

   ادعوه اللیلة و تكلم معھ .. لدیك حق  -

إذا كان حسن یحب تلك الفتاة .. و لكن 

فعالً و یرغب في االرتباط بھا فإن 

حماتي العزیزة ستقلب الدنیا فوق رأسھ 

؛ كن مستعداً لتقف بجوار أخیك .. 

فالمعركة مع ماما دریة لن تكون سھلة 

أنھ صادق بأنا عن نفسي لو أحسست .. 

لن أتردد في ففي عواطفھ نحو الفتاة 

 .ج منھا تشجیعھ على الزوا

  

  



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

90 

 إیمان عبد الواحــــــد

  :قبل أحمد كف یدھا و ھو یھتف 

أنِت بالذات یجب أن تظلي خارج ھذا  -

على  مرَّ .. ا حبیبتي الموضوع تماماً ی

سنوات كاملة و ال زالت  زواجنا ثماني

أمي تشعر باالستیاء منا و ال نریدھا أن 

تقلب القدیم على الجدید و أنِت تعرفین 

 .اتفقنا .. أمي 

لزیارتھم فعالً ؛ في المساء أتى حسن 

كان یجلس مع شقیقھ و ھما یشربان 

القھوة معاً بینما ذھبت سوسن لتضع 

أوالدھا في أسرتھم ؛ عندما ھتف أحمد 

  :في استیاء 

   ألم تتعجل كثیراً في طلب یدھا یا  -

كان علیك أن تمنح نفسك .. حسن ؟ 

على األقل حتى تختبر ؛ بعض الوقت 

 .مشاعرك 

  

  :ھتف حسن في ھدوء 

أعرف مشاعري جیداً یا أحمد و لیس  -

صحیح أن جنة قد .. لدّي شٌك فیھا 
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قلیلة لكن الزمن ال  دخلت حیاتي منذ أیامٍ 

مشاعري .. وزن لھ في عمر الحب 

نحوھا بدأت قویة و جیاشة و ال لبس بھا 

ثم من قال أن الحب یعتمد على .. 

أسباب أو ینبني على مقدمات أو أنھ 

المشاعر ال . .یجب أن یصل إلى نتائج 

      یمكن الحكم علیھا بمیزان المنطق 

و المعقول ؛ و لیست ھذه ھي المشكلة 

ال أعرف .. المشكلة في جنة نفسھا .. 

أنني قد بحقیقة عواطفھا نحوي و أشعر 

      ؛ ضغطت علیھا و صدمتھا بطلبي 

 .اآلن  و ھي لم تكن مستعدة لھذا

  

  :ھتف أحمد في اھتمام 

فض الزواج كما ترفض أتظن أنھا قد تر -

 .. العالج ؟ 

  

و ھو ؛ وضع حسن قدح القھوة جانباً 

  :یھتف 
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أتمنى فعالً لو یستطیع .. ال أدري  -

أو كطبیب  والدھا إقناعھا بي كزوج

و ذاك لكنني أشعر بأنھ قد یفشل في ھذا 

جنة تشعر بالیأس و تستسلم للظالم .. 

    الذي سرق منھا أجمل سنوات مراھقتھا 

و شبابھا و لیست لدیھا رغبة في أن 

أشعر أحیاناً بأنھا تكره .. تقاوم ظروفھا 

حیاتھا و ترغب في التخلص منھا لكنھا 

ربما .. ربما .. ال تجد الشجاعة لتفعل 

لو تحركت عواطفھا نحوي كما أتمنى 

 .لرغبت في ارتباطنا 

  

  :ابتسم أحمد و ھو یھتف 

تشعر .. الفتاة مشوشة .. على العكس  -

بالعجز و البؤس ؛ و ال تجد في حیاتھا 

ظھور .. ما یستحق أن تكافح ألجلھ 

شاب مثلك في حیاتھا اآلن سیجعلھا 

من الصعب أن تصدق .. أكثر تشوشاً 

أنك صادق في عواطفك نحوھا فھي 

بالتأكید تعاني من انعدام ثقتھا بنفسھا ؛ 



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

93 

 إیمان عبد الواحــــــد

شفق علیھا بالنفور و قد تتقبل فكرة أنك ت

منك ؛ و إذا مالت عواطفھا نحوك 

ھي  شيءتطاوالً منھا على ستعتبر ھذا 

و قد .. لیست جدیرة بھ و ال تستحقھ 

    ؛ ترى أن زواجھا منك جنایة علیك 

و حبھا لك سیجعلھا ترفضك لتحمیك من 

 .نفسك و تنأى بك من أن تتورط معھا 

  

عقد حسن حاجبیھ بشدة و ھو یفكر في 

كالم شقیقھ ؛ یعرف أن أحمد یتكلم 

كأستاذ لعلم النفس و أن كالمھ یجب أن 

فكر في جنة .. یؤخذ على محمل الجد 

ھل من الممكن أن ترفضھ فعالً حتى .. 

.. لو كانت تمیل إلیھ كما یقول أحمد ؟ 

  ھل یمكن أن تفعل ؟

  

لم یكن یعلم أن جنة ال تزال تحبس 

 نفسھا في غرفتھا ؛ رفضت أن تتناول

العشاء مع والدھا و ظلت مستلقیة في 

  .. فراشھا و ھي دامعة العینین 
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عندما دخل والدھا إلى غرفتھا و جلس 

  :على طرف فراشھا ھمست 

أنا ال .. ال تتكلم عن حسن ؛ أرجوك  -

و بالتأكید لن  ..أریده أن یعالجني 

 .أتزوجھ 

  

  :قبل أن یھتف  ؛ زفر ریاض في حرارة

تكلمنا .. لن أتكلم في موضوع الجراحة  -

في ھذا الموضوع كثیراً من قبل و لم 

نصل إلى نتیجة ؛ و أنا ال أرید أن 

حتى حسن یرى أن .. أضغط علیِك 

الجراحة لن تنجح لو لم یكن لدیِك رغبة 

لكننا یجب أن نتكلم .. حقیقیة في الشفاء 

حسن .. في موضوع الزواج یا جنة 

و لم أكن أتمنى لِك شاب أكثر من ممتاز 

و ال أفھم لما تصرین  زوجاً أفضل منھ

 ..على الرفض 

 

مدت جنة یدیھا و لمست والدھا لتعرف 

أین ھو ؛ قبل أن ترمي نفسھا في صدره 
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لم تكن مستعدة .. و ھي تبكي في حرقة 

و لم ؛ للكالم معھ و ال حتى لسماعھ 

یكن والدھا یفھم لما تبدو دوماً و كأنھا 

ھماً ثقیالً ینوء قلبھا بحملھ تخفي عنھ 

  .لكنھا ال تستطیع أن تبوح بھ 

  

   ظلت تبكي بین ذراعیھ حتى نامت ؛ 

    و عندما أسدل األغطیة على جسدھا 

و عاد إلى غرفتھ كانت الدموع ال تزال 

تتسرب من بین أھدابھا ؛ قبل أن یبدأ 

 جسدھا في االرتجاف بشدة و ھي 

  :تھمس 

 .سامحیني .. أرجوِك .. سامحیني  -

 

قبل أن تھب جالسة في فراشھا و ھي 

تصرخ في ذعر و تبكي بال ھوادة ؛ 

بینما اندفع والدھا إلى غرفتھا و ضمھا 

  :إلى صدره و ھو یھتف 
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إلى متى .. ال حول و ال قوة إال با�  -

ستظل تلك الكوابیس تطاردك یا ابنتي ؟ 

 .أصبحت تداھمك كل لیلة تقریباً .. 

  

  : ھمست جنة في لوعة

..  یاتي كلھا كابوس ال یرید أن ینتھِ ح -

.. لیتني أموت ألرتاح من ھذا العذاب 

 .أرید أن أموت .. أرید أن أموت یا أبي 

  

انھمرت الدموع من عیون ریاض و ھو 

  :یھتف 

بل یجب أن .. لن تموتي .. ال یا جنة  -

في السعادة  نستعیشی.. تعیشي یا ابنتي 

التي تستحقینھا و مع الرجل الذي 

سن ح.. و یحمیِك  یستطیع أن یرعاِك 

 یعرف ظروفك كلھا و نحن لم نخفِ 

عنھ ؛ و ما دام یرغب في االرتباط  شیئاً 

 .بِك فمن المستحیل أن نقول لھ ال 
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  :كرت جنة في لوعة ف

عنھ یا أبي لكنني أنا  شیئاً  أنت لم تخفِ  -

ال أستطیع أن أصارحھ .. أخفي الكثیر 

.. بما أخفیھ حتى ال یرى حقیقتي البشعة 

و ال أستحق السعادة التي  أنا مجرمة

و إذا عرف .. یستطیع أن یمنحھا لي 

    حسن الحقیقة سیكرھني و یحتقرني 

أنا أتعذب . .و لن یستطیع أن یغفر لي 

سوى الموت یستطیع  شيءیا أبي و ال 

  .أن یریحني من ھذا العذاب 
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  لفصل الثامنا

كان حسن قد غادر غرفة العملیات و عاد إلى 

مكتبھ لتوه عندما وجد ریاض جالساً في 

انتظاره ؛ أشرقت ابتسامة واسعة على وجھ 

  :حسن و ھو یصافح ریاض في ترحاب ھاتفاً 

لم كم ال تع.. أھالً أھالً یا باشمھندس  -

ني بأنك تسعدني زیارتك ھذه فھي تنبئ

 .تحمل لي البشرى التي أتمناھا 

  

  :ھتف ریاض في تردد 

قلت لك من قبل أن أي أب یسعده كثیراً  -

أن یأتمن على ابنتھ الوحیدة شاباً مثلك ؛ 

و أنني لن أجد البنتي زوجاً خیراً منك 

جنة ال زالت تصر على .. و لكن 

موقفھا بخصوص الجراحة و ھي ال 

 .ترید أن تخضع لھا 

  

  :ھتف حسن بسرعة 
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في رغبتي  شیئاً ھذا ال یغیر .. ال بأس  -

لذا أتمنى لو .. في االرتباط بھا یا عمي 

   شرعنا في إجراءات الخطبة بسرعة 

 ..و أرجأنا الحدیث عن الجراحة اآلن 

فما رأیك لو أتیت .. میس خغداً ال

لزیارتكم لقراءة الفاتحة و االتفاق على 

و بالطبع سیكون .. فاصیل ؟ كل الت

 .والدي و شقیقي أحمد معي 

  

وجھ ریاض ؛ و ھو ظھر االرتیاح على 

  :یھتف 

ماذا .. لكن  و ..سیكون ھذا مناسباً جداً  -

 أھي متوفیة ؟.. عن والدتك ؟ 

  

و ھتف في ؛ ھز حسن رأسھ نفیاً 

  :صراحة 

أمي على قید الحیاة لكنھا متحفظة .. ال  -

  قلیالً في موضوع ارتباطي أنا و جنة 

في .. و ال أظن أنھا ستحضر معي غداً 

یا عمي أریدك أن تثق في  كل األحوال
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ل على قدر كلمتي و أعرف أنني رج

كرامة امرأتي و أحمیھا  كیف أصون

فال تجعل .. من كل الناس و أولھم أمي 

فأنا واثق من أنھا ؛  موقفھا ھذا یقلقك

عندما ترى بعینیھا أن  ھستتراجع عن

جنة ھي الزوجة التي أتمناھا و تستطیع 

 .إسعادي 

 

كان حسن محقاً في أن أمھ سترفض 

الذھاب معھ لخطبة جنة ؛ فقد وبختھ 

كثیراً قبل أن تدخل إلى غرفتھا و تجلس 

ي غاضبة ؛ لم یحاول في فراشھا و ھ

إقناعھا بوجھة نظره فقد  حسن كثیراً 

كان یعلم أن أمھ لیست من النوع الذي 

یمكن إقناعھ كما أنھ ال یمكن أن یتراجع 

  .. عن موقفھ 

  

یحب جنة فعالً و ھذا ما ال تستطیع أمھ  

أن تفھمھ لكنھ كان یأمل في أن تتفھم 

  .موقفھ ذات یوم و تقبل باألمر الواقع 
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كان كمال یرتدي ثیابھ استعداداً للذھاب 

  :في حنق  دریةعندما ھتفت ؛ مع ابنھ 

كیف توافق ابنك على .. أنا ال أفھمك  -

المفروض أن تقف في .. ھذه الحماقة ؟ 

وجھھ و ترده إلى صوابھ قبل أن یجني 

 .على نفسھ بھذه الزیجة 

  

  

  :و ھتف في ھدوء ؛ التفت إلیھا كمال 

ابنك لیس مراھقاً في السابعة عشر من  -

و مسئول حسن رجل ناضج .. عمره 

حیاتھ قبل أن یكون عن عن نفسھ و 

مسئوالً عن عشرات المرضى الذین 

و ما دام .. یتعلق مصیرھم في رقبتھ 

یرى أن ھذا الزواج یناسبھ فالمفروض 

ھانم أن نبارك اختیاره و ندعو  دریةیا 

ما لو كان ال أن نعاملھ كلھ بالتوفیق 

  أوالدك كبروا .. طفالً أو فاقد الرشد 

یا ھانم و لم یعد من المقبول أن 

تضربیھم على أصابعھم و أنت تقررین 
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لھم ماذا علیھم أن یفعلوا و ما الذي 

و ال تنسي أنِك قد .. یجب أن یتجنبوه 

   فعلت المستحیل لتفسخي خطبة أحمد 

؛ و سوسن عقب حادثة أخي و لم تفلحي 

 .. كرري خطئك مرة أخرى فال ت

  

  :في تذمر  دریةھتفت 

خطئة في موضوع سوسن ربما كنت م -

ابنك یرمي .. ن مختلف لكن الوضع اآل

نفسھ في شباك فتاة ال تلیق بھ و ال 

و أنا لست مستعدة ألن أبارك تستحقھ ؛ 

 .جنایتھ على نفسھ 

  

  :ھتف كمال في حزم 

أن بأنا لن أسمح لِك ..  دریةاسمعي یا  -

تفسدي فرحة ابنك و ال أن تحرجي 

     انھضي فوراً .. موقفھ أمام صھره 

و اغتصبي ابتسامة ألنِك  و ارتدي ثیابك

و ھذا حكم ال یقبل .. ستذھبین معنا اآلن 

  .النقض و ال االستئناف 
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  :في حدة  دریةھتفت 

 ما معنى ھذا ؟ -

  

  :ھتف كمال في حزم 

 الواجب و األصول  نمعناه أنِك ستفعلی -

لن أسمح لِك .. و لو رغم أنفك یا ھانم 

ه و ال ءابأن تقصري رقبة ابنك أمام أنسب

 .أن تكسري بخاطر الفتاة المسكینة 

  

  :في حدة  دریةھتفت 

   منذ متى و أنت تعاملني بھذه الطریقة  -

نحن لسنا في .. یا سیادة المستشار ؟ 

المحكمة و أنا لست ساعي مكتبك 

 .لتأمرني كما تشاء 

  

  :ال في صرامة ھتف كم

 زوجتي تطیع حكمي و لو على رقبتھا  -

یا ھانم ؛ ھذا لو كانت ترید أن تظل 

و إال فال مانع عندي من .. على ذمتي 
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أن یحرر المأذون الذي سیعقد البنك 

 .في نفس اللیلة وثیقة طالقنا 

 

كان ریاض یشعر بالسعادة و ھو یستقبل 

قد  دریةحسن في بیتھ ؛ خاصًة أن 

شقة و ھي متعلقة بذراع الدخلت إلى 

كمال و على وجھھا ابتسامة سخیفة و ال 

لكن مجرد وجودھا جعل  ..معنى لھا 

  .. ریاض یشعر باالرتیاح و الطمأنینة 

  

صامتة و ھي تتأمل مظاھر  دریةجلست 

من  شيءالثراء البادیة على المكان في 

و ھي تفكر في أن ھذا النسب الضیق ؛ 

      كان من الممكن أن یسعدھا كثیراً 

و ترحب بھ لو لم تكن جنة كفیفة ؛ و 

ھي ال تدري كیف یربط ابنھا مصیره 

  .بفتاة ال تستطیع أن تراه 

  

؛ یقرؤون الفاتحة  دریةكان الجمیع عدا 

  :قبل أن یھتف حسن في ابتھاج 



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

105 

 إیمان عبد الواحــــــد

أرید أن نتكلم في التفاصیل لتكون  -

أحضرت .. ئناً على ابنتك یا عمي مطم

معي الشبكة و أنا مستعد لدفع المھر 

الذي تراه مناسباً و أتمنى لو نحدد موعد 

و كلما كان ھذا ؛ عقد القران اآلن 

 .بسرعة كان ھذا أفضل 

  

  :ضحك كمال و ھتف 

.. اآلن تتعجل عقد القران و الزفاف ؟  -

یا باشمھندس نلح  أنا و أمھ.. سبحان هللا 

 في مسألة الزواج ھذه منذ عشر لیھع

 سنوات على األقل و ھو كان یتھرب منا

یا باشمھندس أن  أرجوك.. لكن اآلن  ؛

تجعل عقد القران و الزفاف في أقرب 

 موعد ممكن و یا حبذا لو كانا في لیلةٍ 

      واحدة ؛ فأنا أیضاً ال أطیق صبراً 

و أتمنى أن أحضر زفاف ابني و أن 

 .ن أموت أحمل أوالده قبل أ
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  :ھتف أحمد مبتسماً 

المھم ھو كم .. أطال هللا عمرك یا أبي  -

من الوقت ستحتاجھ الشقة لتصبح 

جاھزة للسكن ؛ فھذا ھو األساس قبل أن 

 .نحدد موعد الزفاف 

  

  :ھتف ریاض في حیرة 

 أیة شقة ؟ -

  

  :ھتف حسن بسرعة 

لدّي شقة في جلیم .. شقتي یا عمي  -

          جاھزة على وضع األثاث بھا 

و یمكنني تأثیثھا بالكامل خالل أسبوعین 

أي أننا یمكننا .. أو ثالثة على األكثر 

 تحدید الزفاف بعد شھر من اآلن ؟

  

  :ھتف ریاض في تردد 

بعد شھر ستبدأ االمتحانات و جنة في  -

السنة النھائیة و لن یكون الوقت مناسباً 

مسألة الشقة ھذه لن تكون مناسبة .. ثم 
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؛ أتمنى لو تقبل اإلقامة ھنا  لظروف جنة

و أنا مستعد لتغییر أثاث الشقة بالكامل 

لو أردت ؛ فھي تألف المكان و یمكنھا 

و یمكنني أنا .. أن تتحرك فیھ بسھولة 

أن أنتقل لإلقامة في مكاٍن آخر لو كان 

 .وجودي ھنا سیسبب أي إزعاٍج لكما 

  

  :ھتف حسن بسرعة 

أنا  ال سمح هللا یا عمي ؛ ھذا بیتك و -

على .. ابنك و سیسعدني اإلقامة معك 

األقل في الوقت المناسب ستكون جنة 

.. مستعدة الختیار أثاث شقتنا بنفسھا 

ھذا سیوفر علینا الكثیر من .. عموماً 

و یمكنني شراء غرفة نوم جدیدة  الوقت

 ...غداً فحسب و 

  

  :ھاتفة في استیاء  دریةقاطعتھ 

 تتخلَ  أنبھل تقبل .. ما ھذا الھراء ؟  -

عن الشقة التي اشتریتھا من حر مالك 
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المفروض .. لتعیش ضیفاً على حماك ؟ 

 ....أن 

  

  :قاطعھا كمال ھاتفاً في حزم 

ھذه ..  دریةھذا لیس من شأنك یا  -

و لیس  التفاضیل تخص حسن فحسب

ثم إن .. من حق أحد أن یتدخل بھا 

الباشمھندس لدیھ حق ؛ فھذا أنسب 

ن یطمئن لظروف العروس و ادعى أل

 .و یشارك في رعایتھا  على ابنتھ

  

إلى زوجھا في استنكار ؛  دریةنظرت 

  :توتر   بینما ھتف ریاض في

حسن لن یكون ضیفاً یا ھانم بل أنا من  -

الشقة و البنایة .. یھ سیكون ضیفاً عل

شركة .. البنتي منذ أسستھا  كلھا ملكٌ 

   ؛ المقاوالت و كل ما لدّي تملكھ جنة 

بحكم وصایتي علیھا فحسب  و أنا أدیره

. 
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  :ھتف حسن في ضیق 

ال داعي لھذا الكالم .. أرجوك یا عمي  -

زوجاً البنتك فأنا ؛ و ما دمت قد قبلتني 

    .. اآلن ابنك و یسعدني أن أقیم معك 

ر جنة أللبسھا شبكتھا و أرجو أن تحض

    .. موعد الزفاف بسرعة و أن تحدد 

 ما رأیك في الخمیس القادم ؟

  

  :في حدة  دریةفت ھت

دعو الناس إلیھ و متى سنجھز للحفل و ن -

كما لو كانت  أم أنك ستتزوج سراً 

لو كنت تتستر كما العروس معیبة أو 

 ؟على فضیحة 

  

بینما ھتف ؛ احتقن وجھ حسن بشدة 

  :كمال في حدة 

روف نعلمھا البنت لھا ظ.. كفى ..  دریة -

 .و الخلط   غولو ال داعي لل ؛ جمیعاً 

  

  :ھتف ریاض في توتر بینما 
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ھانم و ھذا لیس سراً  دریةابنتي كفیفة یا  -

ال یمكن أن أقیم لھا حفالً تشعر فیھ .. 

بأن الناس یتفرجون علیھا بدالً من أن 

 .یفرحوا لھا 

  

  :ھتف كمال في خجل 

      یا باشمھندس  دریةآسف لما قالتھ  -

  الحفالت .. و لكنك تعلم عقول النساء 

لدیھم من أیة و المھرجانات أھم 

لكننا بالطبع نتفھم ؛ اعتبارات أخرى 

ظروف ابنتنا جنة و ال نرید إزعاجھا 

الخمیس القادم .. عموماً .. في لیلة كھذه 

سیكون توقیتاً ممتازاً فعالً إذا لم یكن 

  .لدیك مانع 
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  الفصل التاسع

دخل ریاض إلى غرفة جنة فوجدھا جالسة 

في  منكمشة في فراشھا و دموعھا تنساب

صمت ؛ تنھد في حرارة قبل أن یغلق الباب 

  :خلفھ و یقترب منھا ھامساً 

سمعِت ما قالتھ حماتك ؛ ألیس كذلك ؟  -

من الواضح أنھا امرأة فظة و لن .. 

تكون عشرتھا سھلة لكن حسن ابن 

حالل و أنا واثق من أنھ سیحمیِك من 

یبذل كل سلسانھا الذي یقطر سماً و 

 .طاقتھ في إسعادك 

  

  :جنة في لوعة  ھتفت

أنا .. أتوسل إلیك یا أبي ال تفعل ھذا بي  -

 .ال أرید یا أبي .. ال أرید أن أتزوج 

  

    ؛ جلس ریاض على طرف فراشھا 

  :و ھو یھتف في حزم 
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  تكلمنا كثیراً في ھذا الموضوع یا جنة  -

أنا قرأت .. و لن نتكلم فیھ مرة أخرى 

الفاتحة مع الرجل و أھلھ و اتفقت معھ 

      حسن یحبك .. على كل التفاصیل 

و یقدر ظروفك و ال داعي لخوفك ھذا 

من حقك أن تعیشي حیاتك ككل فتاة .. 

في سنك یا جنة و الزواج من رجل مثل 

حسن فرصة لن أسمح لِك بأن تضیعیھا 

عنھ و ھو  شیئاً نخفي خاصًة أننا ال ؛ 

و لن ؛ یعرف أنك لن تخضعي للجراحة 

یتحدث أحدنا إلیِك في ھذا الموضوع 

 .مرة أخرى 

 

نھضت جنة مع والدھا و خرجت إلى 

الردھة ؛ جلست على األریكة بجوار 

حسن و تركت لھ یدھا التي أحس بھا 

و ھو یلبسھا شبكتھا  كالثلجحسن باردة 

معة كما كان یرى شحوب وجھھا و ل؛ 

الدموع في عیونھا التي ال تستطیع أن 

م یكن یفھم لما ھي ال ترید لتراه و 
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رغم أنھ واثق من أنھا ال ؛ ارتباطھا بھ 

تكرھھ أو تنفر منھ بل ربما كان العكس 

  .ھو الصحیح تماماً 

  

انسحبت جنة إلى غرفتھا بسرعة فشعر 

والدھا بالحرج من تصرفھا و ازداد 

       حرجھ عندما نھض حسن و أھلھ 

و استأذنوا في الرحیل بدون أن یتناولوا 

  .. العشاء الذي أعدتھ ودیدة لھم 

  

لكنھ بمجرد انصرافھم دخل إلى غرفتھ 

و لم یلومھا على ما فعلت ألنھ لم یكن 

لیھا بأكثر مما یرغب في أن یضغط ع

  .یفعل 

  

في سیارة حسن  دریةركب كمال و 

بینما عاد أحمد إلى شقتھ في سیارتھ ؛ 

شعرت سوسن بالدھشة عندما علمت من 

؛ قد ذھبت إلى الخطبة  دریةأن بزوجھا 

  :و ھتفت في أسى 
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أن حماتي بلو أنني أعلم .. خسارة  -

ستذھب معكم لذھبت أنا أیضاً ؛ على 

ھل ھي .. األقل حتى أرى العروس 

جمیلة فعالً للحد الذي یجعل حسن یقع 

  ؛ في غرامھا و یتغاضى عن ظروفھا 

 و یتحدى أمھ ألجلھا على ھذا النحو ؟

  

  :ھتف أحمد في ھدوء 

ھي فعالً جمیلة جداً و أجمل .. بصراحة  -

تنظرین إلیھا عندما ،، ما فیھا عیونھا 

.. من المستحیل أن تصدقي أنھا كفیفة 

     لكن الجمال لیس مقیاساً في الحب 

اتفقنا من قبل على .. یا زوجتي العزیزة 

.. ؟  ك؛ ألیس كذلأن مرآة الحب عمیاء 

   و محترماً  كما أن والدھا رجالً وقوراً 

عموماً .. و من الواضح أنھ شدید الثراء 

ران و الزفاف استعدي لحضور عقد الق

یوم الخمیس القادم ؛ فھذا ما اتفقنا علیھ 

 .مع والد العروس 
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  :ھتفت سوسن في استنكار 

 و لما العجلة ؟.. الخمیس القادم ؟  -

  

  :تنھد أحمد و ھتف 

حسن یرید أن یضع أمي .. ھذا أفضل  -

و لن یترك لھا  أمام األمر الواقع بسرعة

وقتاً إلفساد الزیجة و ھذا ما یبدو أنھا 

ال تتخیلي ما قالتھ .. تصر على فعلھ 

الیوم و جعلتنا جمیعاً في منتھى الحرج 

؛ و من الواضح أن البنت قد سمعتھا ؛ 

 .فھي لم تستطع أن تكتم دموعھا 

 

بینما أصرت سوسن على أن یحكي لھا 

ن أحمد كل ما حدث بأدق التفاصیل ؛ كا

علتھ كمال یعنف زوجتھ بشدة على ما ف

  .بینما حسن یتأملھما في صمت 

  

كان من الواضح أن أمھ مصرة على  

موقفھا و لن تتراجع عن تصرفاتھا 

و أن والده لن یفلح في ؛ المحرجة 
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لذا ھتف حسن في .. السیطرة علیھا 

  :حزم 

جنة ستكون زوجتي .. اسمعي یا أمي  -

أنا لم . .سواء كان ھذا یرضیِك أم ال 

أعد طفالً و من حقي اختیار ما أراه 

و ھذه آخر ؛ مناسباً لحیاتي و مستقبلي 

ألنِك .. مرة أسمح لِك فیھا بأن تجرحیھا 

و لو بكلمة مرة أخرى لو حاولت إھانتھا 

أنِك ھكذا ستخسریني من واحدة فتأكدي 

؛ ألنني لن أسمح ألي إنسان بإھانة 

 .حتى لو كان أمي .. زوجتي 

 

بشدة بینما دخل حسن  دریةاحتقن وجھ 

إلى غرفتھ و صفع الباب خلفھ ؛ و ھتف 

  :كمال في استیاء 

أحرجِت ابنك .. ھل أنِت سعیدة ھكذا ؟  -

و أحرجتینا جمیعاً و أھنِت الرجل الذي 

و جرحِت البنت التي ؛ فتح لنا باب بیتھ 

           ال ذنب لھا سوى أنِك غیورة 

أن یخرج ابنك  نیو استحواذیة و ال تتقبل
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.. الصغیر من عباءتك و یستقل بحیاتھ 

سیطري على غیرتك ..  دریةاسمعي یا 

الغبیة ھذه و افتحي قلبك لزوجة ابنك 

 .و تخسریني   حتى ال تخسریھ

 

     دخل كمال إلى غرفة أحمد القدیمة 

و قضى لیلتھ بھا ؛ و في الصباح تناول 

  :فطوره مع حسن و ھو یھتف 

لدیك الكثیر من الترتیبات ؛ و لدّي  -

أنا .. الكثیر من وقت الفراغ ألساعدك 

لن أزوج ابني الصغیر كل یوم و أرید 

على .. مصروفات الزواج  فيأساھم أن 

األقل اسمح لي بشراء غرفة النوم 

 .الجدیدة 

  

  :ابتسم حسن و ھتف 

ھذا یسعدني یا أبي كما سیسعدني أكثر  -

لكن ال  لو ذھبت لشراءھا بنفسك ؛

سوسن یمكنھا أن .. تذھب وحدك 

عنا یعرف أن یتساعدك في االختیار فجم
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كما أنني .. لدیھا ذوقاً جمیالً و ممیزاً 

سأطلب منھا اختیار ثوب زفاف مناسب 

   فأنا ال أفھم في ھذه األمور ؛ للعروس

و ال أظن أن جنة ستحب شراءه بنفسھا 

   فسیكون ھذا محرجاً و ربما مزعجاً 

 .لھا 

  

  :ھتفت األم في حدة 

و ھل سوسن ھي الوحیدة التي لدیھا  -

أنا أولى منھا .. ذوق یا دكتور ؟ 

 .باختیار أثاث ابني و ترتیبات زواجھ 

  

  :ھتف حسن في فتور 

ظننت أنِك سترفضین ھذا لو .. آسف  -

و لكن ما دمِت ؛ طلبتھ منِك یا أمي 

مستعدة لھذا یمكنك الذھاب مع والدي 

و توصیلھا إلى شقة  فة الیوم لشراء الغر

     و سأطلب من أحمد ؛ الباشمھندس 

و سوسن شراء الثوب و مقابلتي ھذا 

فقد ؛ المساء قبل أن أذھب إلى جنة 
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؛ اتصل بي والدھا باألمس قبل أن أنام 

أتناول العشاء في بیتھ و أصر على أن 

 .اللیلة 

 

أصر ریاض على أن تكون جنة 

موجودة في استقبال حسن عندما أتى في 

المساء و لم تستطع أن تقول لھ ال ؛ كان 

یحمل ثوب الزفاف الذي تحسستھ جنة 

قبل أن تنھمر دموعھا و تسرع ؛ في ألم 

ھتف ریاض .. إلى غرفتھا و ھي تتعثر 

  :في حرج 

      ھي خجولة قلیالً .. آسف یا حسن  -

ري بسرعة ال تستطیع و األمور تج

 .استیعابھا 

  

  :ھتف حسن في تردد 

جنة ترفض .. اصدقني القول یا عمي  -

الزواج مني لكنك تضغط علیھا ؛ ألیس 

 كذلك ؟
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شحوب وجھ ریاض كان یحمل إجابة 

؛ واضحة جعلت حسن یزفر في حرارة 

  :قبل أن یھتف 

أرید .. ھل تسمح لي بالتحدث معھا ؟  -

أن أحاول إقناعھا بي و إال سأضطر 

فأنا لن أقبل ؛ آسفاً لالعتذار و المغادرة 

.. فھذا لیس عدالً ؛ أن تفرضني علیھا ب

جنة لیست صغیرة ومن حقھا اختیار 

 ..شریك حیاتھا بمنتھى الحریة 

  

  :ھتف ریاض في توتر 

جنة مشوشة و ال تستطیع إتخاذ القرار  -

المناسب ؛ أنا متأكد من أنھ لو كانت 

ظروفھا مختلفة لكانت اآلن تطیر فرحاً 

ھي ال تصدق .. ھي فقط .. بارتباطكما 

أن شاباً مثلك یمكن أن یختارھا شریكة 

 .و تستكثرك على نفسھا ؛ لحیاتھ 

  

  :ھتف حسن في إصرار 
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جوك أر.. دعني أتحدث معھا یا عمي  -

سأمر علیھا غداً في .. و لیس ھنا .. 

و سأعیدھا ؛ مانع  الكلیة إذا لم یكن لدیك

  .عند المساء 

  

دخل ریاض إلى غرفة جنة التي كانت 

ال تزال تتحسس الثوب الملقى فوق 

زفر .. فراشھا و ھي تبكي في حرقة 

  :ریاض في حرارة قبل أن یھتف 

    أھنِت الرجل .. أنا ال أفھمك یا جنة  -

و جرحِت شعوره و تعذبین نفسك اآلن 

لماذا تفعلین ھذا .. كاء و النحیب ببال

 بنفسك و بالرجل الذي یحبك و یقدرك ؟

  

  :ھمست جنة في لوعة 

فإلى ؛ و حتى لو فعل .. ألنھ ال یحبني  -

أنا كفیفة .. ؟ متى سیظل یحبني یا أبي 

و ال أستطیع أن أراه لكنني أستطیع أن 

ألف فتاة أن أدرك أنھ شاب ممتاز و 

حسن .. أفضل مني تتمنى االرتباط بھ 
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یشفق علّي و الشفقة عمرھا قصیر و لن 

أو بعد عام .. بعد شھر .. تدوم إلى األبد 

سیندم على أنھ قد اختار االرتباط .. 

    ؛ بفتاة ستظل عبئاً علیھ طوال حیاتھ 

و أنا ال أریده أن یندم أو یتألم بسببي فأنا 

 .أحبھ ..  أنا أحبھ یا أبي.. 

 

تنھد ریاض في حرارة قبل أن یلتفت 

إلى باب الغرفة الذي تركھ مفتوحاً خلفھ 

 ؛ كان حسن ال یزال واقفاً قرب الباب 

و قد سمع كل حرف نطقت بھ قبل أن 

     اض التي غادرھا رییدخل إلى الغرفة 

  ..و ھو ال زال یتنھد في ارتیاح 

  

 .حسن  -

  

ھكذا ھمست جنة عندما شمت رائحة 

 العطر الممیزة التي تسربت إلى عقلھا 

و جعلتھا تنتبھ فجأة إلى أن حسن لم 

؛ یغادر الشقة بعد كما كانت تعتقد 
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اقترب حسن منھا و مد أناملھ لیمسح 

  :الدموع عن وجھھا و ھو یھمس 

عیون بھذا الجمال من الظلم أن ترھقیھا  -

ثم إنھا تزداد جاذبیة كلما .. بالبكاء 

لیس عدالً ؛ فأنت ازداد بریقھا و ھذا 

 .تصھرین قلبي بھا بال رحمة 

  

  :ارتجفت جنة و ھمست 

عیون ال ترى و وجودھا كالعدم و من  -

الحماقة أن تدعي االعجاب بھا و أنت 

كالمك ثم إن .. تعرف أنھا ال قیمة لھا 

 .یزعجني و ال أحب أن أسمعھ 

  

و جلس ؛ أزاح حسن ثوب الزفاف جانباً 

  :بجوارھا و ھو یھمس 

لكنك مضطرة لسماعھ ؛ فأنِت خطیبتي  -

  .. و من حقي أن أتغزل بِك كما أشاء 

و عیونك تجذبني بشدة خاصًة ألنني 

لكنك ؛ واثق من أن لھا قیمة كبیرة 

تھدرینھا بإصرارك على رفض 



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

124 

 إیمان عبد الواحــــــد

 امنحیني فرصة ألساعدك .. الجراحة 

فرصة تعرفین جیداً أن كالنا .. یا جنة 

 .یستحقھا 

 

فكرت جنة في أن حسن یحلم بالمستحیل 

اختار و یعدھا بما ال یستطیع الوفاء بھ ؛ 

لھا القدر أن تتعذب عقاباً على ما 

و ال یستطیع حسن أن یغیر ؛ اقترفتھ 

  .. األقدار أو أن یقف في وجھھا 

  

فكرت في أنھ لن یحاول مساعدتھا إذا و 

سیكرھھا كما تكره .. عرف الحقیقة 

  نفسھا ؛ و سیحتقرھا و یتخلى عنھا ؛ 

و لن یفیدھا كثیراً أن تسترد بصرھا 

الذي أحبتھ  - الرجل ال ترید أن ترَ  األنھ

و ھو  -و ھي ال تستطیع أن تراه 

  .یھجرھا و یتخلى عنھا 

  

      ارتعشت عندما لمس حسن كفھا ؛ 

شعر حسن بالحیرة .. و ھبت واقفة 
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عندما بدت مذعورة و كأنھا تخشى أن 

لیست أول مرة ینتابھ ھذا .. یؤذیھا 

ھم ال یمكن أن یف.. الشعور بأنھا تخشاه 

تھا أن وجوده في غرفبمن تلقاء نفسھ 

یثیر في عقلھا ذكریات قدیمة و مؤلمة ؛ 

أن تطمسھا في قلبھا  ذكریات لم تستطع

سنوات الظالم و الوحدة الطویلة التي 

استندت جنة إلى صوان .. عاشتھا 

  :مالبسھا و ھي تھمس 

اتركني وحدي .. اخرج یا حسن  -

 .أرجوك 

 

ظل حسن یتأملھا للحظات في تردد قبل 

أن یغادر الغرفة ؛ وجد ریاض جالساً 

.. في الردھة و ھو ینتظره في لھفة 

  :توتر ھتف ریاض في 

ھل سیتم .. ماذا قررت یا حسن ؟  -

 ....الزفاف في موعده أم 
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لم یستطع ریاض إكمال جملتھ ؛ یعرف 

أن ھذه قد تكون آخر فرصة أمام ابنتھ 

فتاة في سنھا و ال  ةلتعیش حیاتھا كأی

یتحمل فكرة فوات الفرصة و ضیاعھا 

  ..منھا 

  

صمت حسن للحظات و ھو یفكر في  

  :حزم  قبل أن یھتف في؛ عمق 

لن یكون ھناك زفاف یوم .. ال یا عمي  -

ألننا سنتزوج یوم األحد .. الخمیس 

سأكون ھنا في مساء بعد الغد .. القادم 

و أتمنى أن ؛ ومعي أھلي و المأذون 

إتمام بتستطیع إقناع جنة بأن تقبل 

ألنني ال أعلم كیف .. الزواج فعالً 

موقفي أمام أھلي إذا تراجعت  سیكون

  .ألخیرة و قالت ال في اللحظة ا
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  الفصل العاشر

   جلس ریاض مع شقیقھ فؤاد في ردھة شقتھ 

    و ھو ینظر إلى ساعة یده في قلق ؛ فھتف

  :فؤاد 

ال زالت السادسة مساءاً یا ریاض و ال  -

 ن أن العریس أو المأذون قد یكونونأظ

 .ھنا قبل ساعة على األقل 

  

  :ھتف ریاض في توتر 

البنت حالتھا ..  أشعر بالقلق یا فؤاد -

ال  ھي النفسیة سیئة جداً منذ أول أمس ؛

.. تأكل و ال تنام و ال تكف عن البكاء 

ال أدري لما تعذب نفسھا على ھذا النحو 

لو أن رأسھا یلین قلیالً و تقبل .. 

الجراحة ألجلت الزفاف حتى تشفى ب

أخشى أن تحرجني أمام .. لكنھا عنیدة 

.. العقد  الناس و ترفض توكیلي لمباشرة

ھي لیست قاصراً و ال أستطیع إجبارھا 

  .على الزواج بدون رضاھا 
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  :ھتف فؤاد في ضیق 

ما كان علیك أن تتعجلھا على ھذا النحو  -

كان یجب أن تمنحھا بعض الوقت .. 

لتتوطد عالقتھا بھذا الشاب و تصبح 

كما أنك قد .. مستعدة لتقبل فكرة الزواج 

تسرعت عندما قبلت الخطبة دون أن 

كیف سیكون ..  شيءتصارحھ بكل 

؟ موقفك أمامھ لو علم الحقیقة ذات یوم 

و سیعلمھا حتماً فالفضائح رائحتھا ؛ 

 .تفوح مھما طال الزمن 

  

ترقرقت الدموع في عیون ریاض و ھو 

  :یھتف 

.. المشكلة لیست في موقفي یا فؤاد  -

ال أستطیع أن .. ا ھي المشكلة في موقفھ

أراھا و ھي تدفع ثمن خطیئة ال ذنب لھا 

ت إن صارحت حسن و خشی؛ فیھا 

جنة .. عنھا و یتركھا  بالحقیقة أن یتخلَ 

صحیح .. ابنتي تحبھ .. تحبھ یا فؤاد 

أنھا ال ترغب في االرتباط بھ لكن ھذا 
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ألنھا تحبھ و تشفق علیھ من أن یتحمل 

عنھا  یتخلَ  لكن أن.. معھا ظالم حیاتھا 

ع أن تتحملھ خاصًة ھذا ما لن تستط.. 

 .إذا عرفت بالسبب في ھذا 

 

و ھي ؛ خرجت ودیدة من غرفة جنة 

  :تھتف في استیاء 

اآلنسة جنة ال .. س یا باشمھند شیئاً افعل  -

اء و كلما وضعت لھا تتوقف عن البك

ال .. الماشطة مساحیق التجمیل أفسدتھا 

لت إذا ظتتوقع أن تكون جاھزة للزفاف 

 .على ھذا الحال 

  

بینما ھتف ؛ زفر ریاض في حرارة 

  :فؤاد 

و أنا قم إلى ابنتك و تحدث معھا  -

حاول أن .. سأستقبل العریس و أھلھ 

تحتویھا و تسیطر علیھا فنحن في غنًى 

 .عن الفضائح في یوٍم كھذا 
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دخل ریاض إلى غرفة جنة ؛ كانت قد 

ارتدت ثوب زفافھا لكن وجھھا كان 

بمساحیق التجمیل و دموعھا التي  ملطخاً 

ال تتوقف ؛ أشار إلى مصففة الشعر 

بمغادرة الغرفة قبل أن یجلس بجوار 

  :ابنتھ و ھو یھتف 

إذا كان یرضیِك إحراجي أمام الناس  -

لكن .. سأعتذر لھم و أفسخ الخطبة ف

  حسن سیكون موقفھ محرجاً أمام أھلھ 

و سیجرحھ تصرفك ھذا لدرجة ال 

إھانة بھل ستقبلین .. یمكنك تخیلھا 

والدك و حسن أمام حماتك التي تعرفین 

.. أنھا قد تلفعت بلسانھا و لن ترحمنا ؟ 

    أنا یا ابنتي ال أرید سوى صالحك ؛ 

و حسن ھو الرجل الذي أستطیع أن 

أئتمنھ علیِك و أموت و أنا مرتاح البال 

أرجوِك یا جنة .. وحدك ألنني لم أتركك 

ال تفعلي ھذا بنا و ال .. أتوسل إلیِك .. 

 .بنفسك 
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لم تنطق جنة بحرٍف واحد لكن دموعھا 

عن االنھمار ؛ بصعوبة  توقفت

استطاعت مساحیق التجمیل أن تخفي 

من شحوب وجھھا ؛ و عندما دخل  شیئاً 

لیسأالھا عن أحمد و فؤاد إلى غرفتھا 

للحظات كاد فیھا وكیلھا ؛ ظلت صامتة 

  :قلب فؤاد أن یتوقف قبل أن تھمس 

 .أبي  -

 

كان ریاض یشعر باالرتیاح و ھو یضع 

یرددان عھود ھما یده في ید كمال و 

بینما كان حسن یشعر بالقلیل ؛ الزواج 

من القلق ربما ألن جنة ظلت في غرفتھا 

تشھد مراسم العقد التي انتھت و لم 

  :بسرعة ؛ فھتفت سوسن 

نرید أن نتعرف علیھا .. العروس ؟ أین  -

 .و نقول لھا مبروك 
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  :ھتف ریاض في ابتھاج 

أحضر عروسك من .. ھیا یا حسن  -

أعددت احتفاالً صغیراً .. غرفة النوم 

في مطعم قریب من ھنا و ال نرید أن 

 .نتأخر 

 

كانت ودیدة و سوسن تطلقان الزغارید 

عندما نھض حسن و دخل إلى غرفة 

قبل أن .. جنة و ھو مبتسم في سعادة 

تسقط االبتسامة عن وجھھ و یمأل قلبھ 

و ھو یرى جنة التي ارتمت في ؛ الذعر 

شرایین  منفراشھا و الدماء تنھمر 

  ..معصمیھا الممزقة 

  

 أسرع حسن یحمل جنة إلى المستشفى 

و ھو یعرف أنھا قد تفقد حیاتھا في أیة 

لحظة فقد كانت تنزف بشدة ؛ دخل 

حسن مع الجراح إلى غرفة العملیات 

بینما ظل ریاض یقف أمام الغرفة و ھو 

یبكي في حرقة و فؤاد یربت على كتفھ 
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و یحاول مواساتھ بكلمات جوفاء لم یكن 

یسمعھا أو یعیھا و قلبھ ینتفض ریاض 

ى في كل لحظة و ھو یخش؛ في لوعة 

أن یفقد ابنتھ الوحیدة حتى غادر حسن 

  ..غرفة العملیات و ھو شاحب الوجھ 

  

  :ھتف ریاض في لوعة 

 .تي ماتت نب.. ماتت یا حسن  -

  

  :ھتف حسن بسرعة 

ال زالت على .. ال یا عمي و الحمد �  -

قید الحیاة و ستراھا عندما تستعید وعیھا 

 لكنھا نزفت كثیراً و ستظل في غرفة. .

 . العنایة المركزة حتى الصباح

  

بكى ریاض في حرقة فضمھ فؤاد و ھو 

  :یھتف 

كان .. لنحمد هللا .. لنحمد هللا یا ریاض  -

    من الممكن أن نفقدھا لكن هللا كریم 
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 إن شاء  –و ستمر األزمة على خیر 

  -هللا 

  

و ھو یھتف في ؛ اقترب كمال من حسن 

  :توتر 

أمك .. ال أرید أن أتركك وحدك و لكن  -

في البیت  و ھي تشتاط غضباً و یجب 

 .. أن أعود إلیھا 

  

  :ھتف أحمد بسرعة 

    أنا سأظل ھنا معھ .. ال تقلق یا أبي  -

 .اطمئن .. و سأظل على اتصال بك 

 

    أصر حسن على أن ینصرف والده 

و فؤاد إلى  و شقیقھ قبل أن یأخذ حماه

ثم عاد إلى .. مكتبھ و یطلب لھما القھوة 

  .. جنة 

  

وقف یتأملھا و ھي ال تزال فاقدة الوعي 

حتى استعادت وعیھا مع ساعات 
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قبل أن یخرجھا من ؛ الصباح األولى 

غرفة العنایة المركزة إلى غرفة عادیة 

 ھایسمح لوالدھا و عمھا بالدخول إلی و

  ..رؤیتھا ل

  

حتى عندما  شیئاً ظلت صامتة و لم تقل 

  :و ھو یھتف في لوعة ؛ ھزھا والدھا 

ھنت .. لماذا فعلِت ھذا بنفسك و بي ؟  -

ِك الذي وھان علیِك أب.. علیِك یا جنة 

 .. تعرفین أنھ یعیش فقط بِك و ألجلك 

ھانت أ.. و ھل ھانت علیِك نفسك ؟ 

.. لما ؟ ..  ؟ علیِك حیاتك لھذا الحد

 لما فعلِت ھذا بنفسك و بي ؟ ..قولي لي 

 .قي یا جنة طان.. 

  

  :ھتف حسن في توتر 

ال تفعل ھذا بنفسك و بھا .. كفى یا عمي  -

 .و یجب أن ترتاح  أعصابك مرھقة.. 
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  :ھتف ریاض في لوعة 

یجب أن أفھم .. من أین ستأتي الراحة ؟  -

.. ؟ لما فعلِت ھذا بنفسك یا جنة .. 

 .انطقي 

 

عندما لطم ابنتھ على وجھھا انفجرت 

بینما أبعده حسن عنھا و ھو ؛ باكیة 

  :یھتف في حزم 

لیس ھذا ھو الوقت .. قلت كفى یا عمي  -

كفانا .. المناسب لھذا الحدیث و ال مكانھ 

عمي فؤاد لو .. فضائح لھذا الحد 

فكالھما ؛ أعده إلى البیت .. سمحت 

 .یجب أن یرتاح 

 

 بصعوبة استطاع فؤاد أن یأخذ ریاض 

و یغادر المستشفى بینما جلس حسن 

فراش جنة  على مقعد وضعھ بجوار

  .التي ظلت تبكي في صمت 
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ظل یتأملھا للحظات قبل أن ینھض  

  :فجأة و ھو یھتف في حزم 

 .سآمر بتجھیز غرفة العملیات حاالً  -

  

  :و ھتفت في ذعر ؛ انتفضت جنة 

 .الجراحة ال أرید .. ال  -

  

  :ھتف حسن في حدة 

 .لم یسألك أحد عن رأیك  -

 

عندما غادر حسن غرفة جنة بالمستشفى 

  كان ریاض یدخل إلى شقتھ مع شقیقھ 

و ھو یترنح ؛ جلس على أقرب مقعد 

  :إلیھ و ھو یھتف في حرقة 

.. رایین كال معصمیھا یا فؤاد قطعت ش -

 لھذا الحد كانت ابنتي تتعذب .. ھما كلی

لھذا الحد .. و أنا غافل عما ھي فیھ 

.. كانت ترغب في التخلص من حیاتھا 

     .. ھل كنت أعمى ؟ .. و أین كنت أنا ؟ 

لماذا .. و لماذا صمتت كل ھذا الوقت ؟ 
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أنا .. لماذا لم تخبرني ؟ .. ؟  شیئاً لم تقل 

لماذا لم .. سترھا و غطاھا .. أبوھا 

 تصارحني ؟

  

  :ھتف فؤاد في توتر 

ال تعذب نفسك .. كفى .. كفى یا ریاض  -

أنھا على لنحمد هللا و .. على ھذا النحو 

 .قد نجت 

  

  :ھتف ریاض و كأنھ لم یسمعھ 

أنا لم .. و كیف ؟ .. و متى حدث ھذا ؟  -

 عشر.. فل عنھا و ال للحظة واحدة أغ

    سنوات و ھي في یدي و في حضني 

ھل .. و ال للحظة واحدة  و لم أتركھا

قبل ھذا كانت مجرد .. ال . ..یمكن 

 ...طفلة و من المستحیل 
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 ربت فؤاد على كتف ریاض و ھو 

  :یھتف 

و دعنا نفكر فیما .. اھدأ أرجوك .. اھدأ  -

الرجل الذي عقد تركنا .. سنفعل اآلن 

لدیھ .. و ھو یغلي غضباً  قرانھا لتوه

ما فعلتھ ابنتك فضحھ و فضحنا .. حق 

حملھا إلى المستشفى التي .. أمام الجمیع 

یعمل بھا و ھي بثوب الزفاف و غارقة 

 الوحید الذي سیحفظ شيءو ال؛ في دمھا 

لھ ماء وجھھ أمام أھلھ و زمالءه اآلن 

.. ماذا سنفعل حینئٍذ ؟ .. ھو أن یطلقھا 

باً للشر لن یمكن غلقھ ابنتك فتحت با

ننا أننا قد ظما و ستعید علینا ؛ بسھولة 

 و ارتحنا منھ إلى  دفناه في الماضى

 .األبد 
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  الفصل الحادي عشر

عاد حسن إلى بیت والده فوجد أمھ في انتظاره 

؛ لم یكن مستعداً للحدیث معھا و ال مع أي 

 شخص لذا دخل إلى غرفتھ ؛ أرادت أن تتبعھ 

  :كمال ھتف بھا ف

ظل في المستشفى منذ .. اتركیھ لیرتاح  -

األمس مع زوجتھ و یجب أن ینام و لو 

 .قلیالً لتھدأ أعصابھ و یصفو ذھنھ 

  

  :ھتفت دریة في حدة 

ماذا .. أال زالت زوجتھ ؟ .. زوجتھ ؟  -

و یخلصنا من  حتى یطلقھاابنك  ینتظر

    یحتھا و عارھا ؟ضف

  

  :ھتف كمال في توتر 

.. متى تزوج لیطلق ؟ ..  حرام علیكِ  -

یا دریة و ارحمي ابنك وكفاك  هللاتقي 

 .ضغطاً على أعصابھ 
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لم تكن دریة مستعدة لسماع نصیحة 

من الممكن  شيءزوجھا ؛ و كان آخر 

أن تفعلھ اآلن ھو أن تترك ابنھا في 

غرفتھ دون أن تسمعھ كل ما ترغب في 

  .. أن تقولھ ؛ لذا دخلت إلى الغرفة 

  

كان حسن مستلقیاً في فراشھ و ھو 

  ھتفت ف.. یدخن سیجاراً في شرود 

  :دریة 

انھض .. كنت واثقة من أنك لم تنم بعد  -

یا حسن و افعل ما یجب أن یفعلھ أي 

ھذه  خلصنا من.. رجل في مكانك 

قبل أن تصبح سیرتنا على كل المصیبة 

 ما الذي تنتظره ؟..  لسان 

  

ھتف في و ؛ تبعھا كمال إلى الغرفة 

  :حدة 

ما الذي تریدینھ من .. قلت كفى یا دریة  -

الفتاة التي تخوضین في .. ابنك ؟ 

  عرضھا زوجة ابنك وما یمسھا یمسھ 
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 بالظن  و لیس من حقك االفتراء علیھا

 ....لكل  شيءلم یحدث .. و الشبھة 

  

  :قاطعتھ دریة ھاتفة في حدة 

و ما الذي تریده أن یحدث بأكثر مما  -

الھانم التي عرفھا ابنك من .. حدث ؟ 

الشارع و تزوجھا في یوٍم و لیلة قتلت 

ھ ؛ ھل لھذا معنًى عرسنفسھا في لیلة 

 ...آخر سوى أنھا 

  

  و ھتف في ؛ ھب حسن من فراشھ 

  :حدة 

لن أسمح لِك وال بكلمة .. كفى یا أمي  -

أنا لم أتزوج .. حرام علیِك .. أخرى 

فتاة من الشارع ؛ جنة بنت ناس و أبوھا 

 رجل محترم ؛ و كل ظنونك بھا كذب 

    جنة أشرف من ظنونك كلھا .. و بھتان 

 .و لیس من حقك أن تتھمیھا بال دلیل 

  

  :دریة في ثورة ھتفت 
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ا تتخلص من و بنت الناس الشریفة لم -

قل .. یا دكتور ؟  حیاتھا في لیلة عرسھا

 ...لي سبباً واحداً یجعلھا 

  

  :قاطعھا حسن ھاتفاً في حدة 

ال تستطیع أن تحب نفسھا .. ألنھا غبیة  -

و ال تصدق أن أحداً یمكن أن یحبھا 

ألنني أنا و والدھا .. رغم ظروفھا 

ضغطنا علیھا و لم نعطیھا فرصة 

.. و مواجھة مخاوفھا الستیعاب الموقف 

    ألي سبب مھما كان غبیاً أو سخیفاً 

جنة .. یا أمي إال السبب الذي برأسك 

طاھرة و شریفة و لیس من حقك أن 

 ..تشككي في ھذا و ال بكلمة واحدة 

 .اصمتي أرجوِك .. اصمتي یا أمي 

  

  :ھتف كمال في توتر 

أمك لم تكن تقصد أن .. اھدأ یا حسن  -

تجرحك أو أن تسیئ إلى زوجتك ؛ ھي 

نا كل.. فقط مشوشة قلیالً بعد ما حدث 
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مشوشون وأعصابنا تالفة و یجب أن 

نھدأ قلیالً حتى ال یفلت زمام األمور من 

 .یدنا 

  

  :ھتفت دریة في حدة 

یشرح موقفي للي لسان وال أحتاج أحداً  -

ابنك یجب أن .. ل أو یبرر أفعالي یا كما

 ...یترك تلك العمیاء قبل أن 

  

  :قاطعھا حسن ھاتفاً في حدة 

 .لم تعد عمیاء  -

  

فھتف ؛ نظر إلیھ كمال و دریة في حیرة 

  :في ھدوء 

جنة لم تعد كفیفة ؛ أجریت لھا جراحة  -

 بضعة أیام.. ناجحة و استعادت نظرھا 

و ستغادر المستشفى و ھي ترى كل ما 

من اآلن أن تجدي  علیكِ .. حولھا بكفاءة 

سبباً آخر یبرر كرھك لھا یا أمي سوى 

      .. ألنھا لم تعد كفیفة .. أنھا كفیفة 
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.. أنا فعالً سأطلقھا .. و عموماً اطمئني 

لدھا قد فرضني علیھا إذا قالت أن وا

و أنھا قد تزوجتني  بسبب ظروفھا

ھل ارتحِت .. مغصوبة فسأتركھا فوراً 

أم أن ؛ ألنام یا أمي اتركیني .. اآلن ؟ 

 علّي أن أجد لي مكاناً آخر ألنام فیھ ؟

  

استعادت جنة وعیھا ببطء ؛ مدت یدھا 

لتتحسس الضمادات التي تحیط بعینیھا 

والدھا أسرع یمسك كفھا و ھو  لكن

  :یھتف 

قال حسن أنھ یجب أن .. انتبھي یا جنة  -

 .ینزعھا بنفسھ في الوقت المناسب 

  

  :ھمست في تردد 

  أین حسن ؟ ..أبي  -
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  :ربت ریاض على یدھا ؛ و ھو یھمس 

   ف بعد أن أجرى لِك الجراحة انصر -

عاد إلى البیت لیرتاح .. ن علیِك و اطمأ

 .ببعض النوم  و یحظَ 

  

  :قبل أن تھمس ؛ صمتت جنة للحظة 

 شقتك أم شقة أبیھ ؟.. أي بیت ؟  -

  

  :قبل أن یھتف ؛ زفر ریاض في حرارة 

بعد ما .. یا جنة لیس إلى شقتنا لألسف  -

أن یلومھ على أي  حدث ال یستطیع أحد

     لماذا .. من الممكن أن یفعلھ  شيء

      لماذا فعلِت ھذا بنفسك .. یا جنة ؟ 

أنا أبوِك ولیس لِك من ھو .. و بنا ؟ 

             أقرب مني ؛ افتحي لي قلبك 

 .و صارحیني یا ابنتي 

 

ال تعرف كیف تصارحھ بأنھ آخر 

من الممكن أن تفتح قلبھا أمامھ شخص 

و تبوح لھ بأسرار الماضي الدفینة ؛ 
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تحملت كل ھذا العذاب ألنھا ال تتحمل 

  ..أن تذبحھ بسكین الحقیقة المؤلمة 

  

الماضي بآالمھ و خزیھ سیظل ھو  

تعیش فیھ بمفردھا في السجن الذي 

حتى لو استطاع حسن ؛ زنزانة معتمة 

  .یتمنى  أن ینتشلھا من ظالم العمى كما

  

ھل یمكن أن .. فكرت في حسن 

ھل تستطیع أن .. تصارحھ بالحقیقة ؟ 

كانت مستعدة لمواجھة .. ال .. تفعل ؟ 

الموت ألنھا لم تكن مستعدة لمواجھتھ ؛ 

إذا عرف حقیقة ما اقترفتھ یداھا 

سیكرھھا و یحتقرھا و سیطردھا من 

ة ال ترید أن تنجح الجراح.. ال .. حیاتھ 

الحیاة  ال ترید أن ترَ ..  كما یدعي حسن

     الندم التي ال تقدم لھا سوى األلم و 

في عینیھ  ال ترید أن ترَ .. و العذاب 

حبیبھا و ھو  احتقاره لھا و ال أن ترَ 

  .یتخلى عنھا و ینبذھا 
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لكن حسن كان واثقاً من نجاح جراحتھ ؛ 

ففي كل یوم كان یأتي إلى غرفتھا 

ة حسب ؛ و في كل مرف ائق لخمس دق

كانت سعاد تأتي معھ ؛ تقیس لھا النبض 

و الضغط و ال تغادر الغرفة إال عندما 

  .. یغادرھا حسن 

  

حسن الذي ظل صوتھ بارداً و ھو 

یعامل جنة بتجاھل كما لو كانت مجرد 

ال یعبأ كثیراً بشعورھا ؛ مریضة لدیھ 

  .نحوه و نحو ما تمر بھ 

  

راشھا في ذلك الصباح كانت تجلس في ف

ن أن تعرف أن علیھا اآل منكمشة ؛

یا التي لم تواجھ حسن و والدھا و الدن

سنوات ؛ عندما  ترھا منذ أكثر من عشر

 ؛ و سعاد معھ دخل حسن إلى الغرفة 

  .كالعادة 
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نھض والدھا و عرض أن یغادر الغرفة 

  :لكن حسن ھتف في ھدوء ؛ 

سننزع عنھا الضمادات اآلن .. ال داعي  -

.. تراه و أریدك أن تكون أول شخص 

 ھل أنِت مستعدة ؟

 

الحیاة من  ألن ترَ .. لماذا ؟ .. مستعدة ؟ 

ظل أسیرة جدید أم لتواجھ واقع أنھا ست

؟ خر عمرھا في ھذا الظالم المخیف آل

البرودة في صوت حسن و تجاھلھ .. 

لھا جعلھا ترتجف و ھي تشعر بھ ینزع 

الضمادات عن عینیھا ببطء قبل أن 

؛ ن القطن یمسح على جفونھا بقطعة م

  :قبل أن یھمس 

اآلن یا جنة سنعرف النتیجة القاطعة  -

 .افتحي عینیك .. للجراحة 

  

انھمرت الدموع من بین أھدابھا المسبلة 

؛ و ظلت ترتجف كریشة في مھب 

الریح ؛ بدت ضعیفة و تعیسة و خائفة 
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أذابت لدرجة ارتعش لھا قلب حسن و 

  .جلید الغضب من حول عواطفھ 

  

أشار إلى سعاد بمغادرة الغرفة و ما إن  

فعلت حتى جلس على طرف فراش جنة 

  :و ضمھا إلى صدره و ھو یھمس 

أنِت لست في ھذا ..  شیئاً ال تخشي  -

أنا و والدك ھنا و لن .. نة وحدك یا ج

افتحي .. عنِك مھما كانت النتیجة  نتخلَ 

 . أرجوكِ .. عینیك یا حبیبتي 

 

بثت بھ أحاطت خصره بذراعیھا و تش

بقوة ؛ ال تعرف كیف تصارحھ بأنھا ال 

ترید أن یلفظھا من حیاتھ و ال تحتمل أن 

من الدنیا  ؛ و ال یھمھا أن ترَ  عنھا یبتعد

سوى الرجل الذي ملك عواطفھا بدون 

أن تراه ؛ ألنھ عالمھا كلھ و ال تستطیع 

  .أن تعیش بدونھ 
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فتحت عیونھا ببطء و ابتسمت و ھي 

 ترى والدھا الذي ینظر إلیھا في ترقب 

  :أن تھمس  قبل؛ و لھفة 

منذ متى .. یا أبي كثیراً وحشتني  -

 أصبحت تصبغ شعرك باللون األبیض ؟

 

تھلل وجھ والدھا فرحاً قبل أن یخر 

على تحقق ساجداً في األرض شاكراً � 

؛ سنوات كاملة  األمل الذي انتظره لعشر

  :بینما ھمس حسن 

 .مبروك یا حبیبتي .. مبروك یا جنة  -

  

رفعت رأسھا عن صدره و نظرت إلیھ 

في عیونھ الدافئة نظرة حنان دامعة ؛ 

احتضنتھا و جعلتھا تشعر باألمان ربما 

قبل أن .. ألول مرة في حیاتھا منذ سنین 

  .تنھمر الدموع على وجھھا كالسیل 
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  عشرالفصل الثاني 

ھب ریاض إلى خزینة المستشفى لیسدد ذ

حساب غرفة ابنتھ عندما أخبره الموظف 

المختص بأن الحساب قد تمت تسویتھ بمعرفة 

حسن فعاد إلى غرفة ابنتھ و ھو شارد الذھن ؛ 

ال یعرف ما الذي ستؤول إلیھ األمور اآلن 

أن حسن قد سمح بخروج جنة من و خاصًة 

  .المستشفى الیوم 

  

كانت جنة تنظر إلى المرآة التي أحضرتھا لھا 

  :و ھي تھتف في تردد ؛ سعاد 

ھل أبدو جمیلة یا سعاد أم أنني كان  -

یجب أن أضع قلیالً من مساحیق 

.. التجمیل ألخفي ھذا الشحوب ؟ 

؛ أحضر لي أبي ھذا الثوب من البیت 

من أن أطلب منھ أن لكنني خجلت 

أتظنین أن .. شفاه یشتري لي أحمر 

  حسن سینفر من شحوبي ھذا ؟
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  :ھتفت سعاد في صدق 

أنِت ما .. أي شحوب ھذا یا آنسة جنة ؟  -

لیتني .. شاء هللا كالقمر في لیلة تمامھ 

أنا واثقة .. أنا كنت في نصف جمالك 

أنھ محظوظ بأن بحسن یعلم / من أن د 

و الشھادة �   بعروس بجمالك لكنھ ظَ یح

 .ابن حالل و یستحق كل خیر 

 

دخل ریاض إلى الغرفة فأسرعت جنة 

تعید المرآة إلى سعاد التي غادرت 

تأمل ریاض ابنتھ في الغرفة بسرعة ؛ 

حزن ؛ یرى كم ھي سعیدة بالحیاة التي 

استعادت قدرتھا على رؤیتھا من جدید 

 بعد أن حبسھا الیأس في الظالم لسنواتٍ 

ما ؛ و ال یعلم كیف ستواجھ طویلة 

علیھا  ح لزاماً ینتظرھا اآلن و قد أصب

و هللا وحده ؛ مواجھة زوجھا بما تخفیھ 

ما ھو و كیف ستكون ردة فعل بیعلم 

  .حسن بعد أن یعرفھ 
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  :ھتف ریاض في أسى 

.. حسن سدد حساب المستشفى بالكامل  -

؛ ال أعرف كیف أشكره على ما فعلھ لِك 

و ال أعرف كیف أعتذر لھ عن اإلھانة 

 ماذا سنفعل اآلن .. التي تحملھا بسببنا 

أنِت ترفضین مصارحتي .. یا جنة ؟ 

لكنك یجب أن تكوني مستعدة ؛ بالحقیقة 

و من ؛ حسن زوجك .. لمصارحتھ ھو 

حقھ أن یعلم بما جعلك تتصرفین بتلك 

 .الحماقة 

  

  :لمعت الدموع في عیونھا و ھي تھمس 

 ..أنا لم أفكر .. أبي أنا آسفة  -

  

  :ھتف ریاض في استیاء 

.. ابنتي أعرف یا .. جنة أعرف یا  -

لم تفكري في أن ما فعلتیھ  عرف أنكِ أ

في لحظة یأس سیفضح والدك و الرجل 

؛ الذي استأمنك على اسمھ و سمعتھ 

لكنك اآلن یجب أن تفكري جیداً و أن 



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

155 

 إیمان عبد الواحــــــد

تعرفي ماذا ستقولین لھ لتبرري حماقتك 

 .ألن ھذا حقھ ؛ 

 

جلست جنة على طرف فراشھا و أخفت 

و انفجرت باكیة ؛ نظر  وجھھا في كفیھا

إلیھا والدھا في أسى ؛ لم یكن یجد كالماً 

   یمكن أن یخفف بھ عنھا ما تشعر بھ 

و لم یكن یملك ما یفعلھ ألجلھا ؛ ھذه 

       المحنة یجب أن تخوضھا وحدھا 

   و مواجھتھا مع حسن أمر ال مفر منھ 

  .إیاه و ال یستطیع أن یجنبھا 

  

ى نظرة على دخل حسن إلى الغرفة ؛ ألق

زوجتھ التي انخرطت في البكاء قبل أن 

  :یلتفت إلى ریاض ھاتفاً في ھدوء 

     باقي الیوم أنا  ھل تسمح بأن نقِض  -

ھي تحتاج .. و جنة خارج البیت ؟ 

 .ابھا صلبعض الھواء المنعش لتھدأ أع
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أدرك ریاض أن حسن یرغب في 

        الحدیث مع جنة بعیداً عن البیت 

منحھ ھذه الفرصة ؛ و رحب بأن ی

انسحب سریعاً من الغرفة بینما ناول 

  :حسن زوجتھ مندیالً و ھو یھتف 

الشتاء بدأ .. ما رأیك في نزھة بحریة ؟  -

في الرحیل و نزھة الیخوت في ھذا 

 .الوقت تكون ممتعة 

 

عندما رأى حسن في عینیھا نظرة خوف 

      و ھي تنظر إلى الیخت مد یده لھا 

و أحاطھا بذراعھ قبل أن یركبا الیخت 

  .. الذي استأجره معاً 

  

البحر الواسع و ھي  جلست جنة تتأمل

التي تسري في عروقھا  تشعر بالحرارة

قبل ؛ و حسن ال زال یحیطھا بذراعھ 

  :أن تھمس 

ھي تخیلت البحر كثیراً من قبل لكن ھذه  -

  .یبدو ساحراً فعالً .. فیھا أول مرة أراه 
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  :حیرة  ھتف حسن في

كنِت في الثالثة .. عجباً .. أول مرة ؟  -

فلما ؛ عشر عندما فقدِت نظرك یا جنة 

 .؟ لم تكوني قد رأیتیھ 

  

  :قبل أن تھمس ؛ ترددت لحظة 

ألننا لم نكن نقیم في االسكندریة ؛ انتقلنا  -

كنا نعیش في .. إلیھا بعد الحادث 

 .المعادي 

  

  :ھتف حسن مبتسماً 

سنوات  إلیھا منذ عشرنحن أیضاً انتقلنا  -

قبل ھذا كان والدي قاضیاً في .. تقریباً 

محكمة النقض و كنا نقیم في مصر 

  مصادفة غریبة ؛ ألیس .. الجدیدة 

   لكن االسكندریة بلد جمیلة .. كذلك ؟ 

.. ن و اآل.. و قد طابت لنا اإلقامة فیھا 

.. بما أنِك لم تریھا فعلیاً من قبل ؟ 

ل األماكن التي فدعیني آخذك إلى أجم

 .یمكنك رؤیتھا فیھا 
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ساعات في ثواٍن معدودة ؛  مرت بضع

 و جنة تشعر بسعادة لم تعرف لھا طعماً 

من قبل ؛ و حسن معھا تشعر بأن الدنیا 

و ال ترید أن بأسرھا تبتسم في وجھھا 

یشرد عقلھا و ال للحظة واحدة في 

     ذكریات الماضي بأسرارھا الدفینة 

  .. و ألمھا الذي ال ینضب 

  

كان حسن رقیقاً معھا و ھو یأخذھا من 

ن یعیشان اخر و كأنھما خطیبمكاِن آل

قبل أن تقترب ؛ أجمل أیام سعادتھما 

و یضطران ؛ الساعة من منتصف اللیل 

  .للعودة إلى بیت والدھا 

  

عندما أوقف حسن سیارتھ أسفل البنایة 

   التي تقیم بھا مع والدھا التفت نحوھا 

  :و ھو یھمس 

مّر الوقت سریعاً یا جنة و لم نتحدث  -

ألم .. البدایة  ذفیما كان یجب أن نقولھ من
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         یئن الوقت بعد لتفتحي قلبك لي 

 و تصارحیني بما یعذبك یا حبیبتي ؟

 

و بدا و كأنھا لمعت الدموع في عیونھا 

ستنطق بما تخفیھ لكنھا لم تستطع ؛ 

ماتت الكلمات على شفتیھا و أشاحت 

و دموعھا تنساب ؛ زفر  بوجھھا عنھ

      حسن في حرارة قبل أن یمسك كفھا 

  :و یضغط أناملھا في یده و ھو یھمس 

ثقي في أنني ال ألومك و لن .. جنة  -

حدث في قد  شيءألومك على أي 

مات و أظن أنني  تما فا.. الماضي 

ھذا .. و أنساه  عنھ  أستطیع أن أتغاضَ 

إذا كنِت أنِت مستعدة ألن تنسیھ و تبدئي 

 .معي صفحة جدیدة 

  

  :ھمست جنة في لوعة 

یجب أن تعرف أوالً ما أخفیھ قبل أن  -

  تقرر ما إذا كنت قادراً على أن تنساه 
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.. .. و تغفره لي أم ال یا حسن ؛ و أنا 

 ...أنا 

 

؛ أرادت  شيءأرادت أن تصارحھ بكل 

أن تتخفف من العبء الذي ینوء بھ قلبھا 

منذ سنین ؛ أرادت أن تحكي و أن تبوح 

و أن  ا؛ و أن تعري أمامھ كل خطایاھ

أرادت فعالً أن .. تنوح بكل ما یوجعھا 

كان ھذا فوق .. تفعل ؛ لكنھا لم تستطع 

  .طاقتھا و لم تقدر على مواجھتھ 

  

ادر السیارة و تندفع نحو أسرعت جنة تغ

البنایة و تختفي بھا و ھي تبكي في 

لوعة ؛ بینما حسن یتابعھا ببصره و قلبھ 

یبكي من أجلھا ؛ ال یعرف لما ال یشعر 

      بالغضب منھا رغم أنھا قد خدعتھ 

جعلتھ في وضٍع و أھانتھ و أحرجتھ و 

      ال یحسد علیھ أمام أھلھ و زمالءه 

  .. و أمام نفسھ قبل اآلخرین 
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علیھا و ھو یعلم  ال یستطیع أن یقسُ 

أنھا تتعذب ؛ و ال یستطیع أن یحاسبھا ب

أنھا قد حاسبت نفسھا بو ھو یعرف 

    ؛ بقسوة لم یكن أحد سیفرضھا علیھا 

انت مستعدة لمعاقبة نفسھا و أنھا ك

  .لو استطاعت  بالموت

  

      عندما دخلت جنة إلى شقة والدھا 

كان ریاض ؛ و الدموع تغرق وجھھا 

ینتظرھا في الردھة ؛ ارتمت بین 

  :ذراعیھ و ھي تھتف في لوعة 

لم أستطع أن أبوح .. لم أستطع یا أبي  -

.. لھ بما یجب أن أعترف بھ أمامھ 

و سیكرھني كما أكره حسن سیحتقرني 

  حسن  ..و سیتركني  ..نفسي 

 .سیتركني 

  

الت ضمھا والدھا إلى صدره و س

  :و ھو یھمس ؛ دموعھ 
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لیست ھناك جریمة .. سنة الحیاة یا جنة  -

بدون  عقاب مھما طال الزمن ؛ و ما 

و یجب .. نتي نحاسب علیھ فعلناه یا اب

و نتحمل نتیجة ما اقترفتھ  أن نصبر

 .ألن الندم وحده ال یكفي  ؛ أیدینا

 

دخلت جنة إلى غرفتھا ؛ ارتمت على 

 وجھھاو دفنت  األرض بجوار فراشھا

و ھي تبكي فوق الفراش بین ذراعیھا 

  .في حرقة 

  

الماضي قیٌد في رقبتھا لن یمكنھا  

؛ ھي ال تقوى على الھروب منھ 

مواجھتھ وال تملك تغییره و ال تستطیع 

أن تلقیھ خلف ظھرھا و تنساه كما یرید 

و ال عذابھا یضنیھا منذ سنین .. حسن 

  .ترى لعذابھا نھایة 

  

في  زوجتھ وتنھددخل حسن إلى غرفة 

حرارة عندما رآھا على ھذا الحال ؛ 
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اقترب منھا ووضع یده على كتفھا 

فرفعت رأسھا لتنظر إلیھ بعیونھا 

  ..الغارقة في الدموع 

  

ضمھا یقبل أن یجذبھا حسن لتنھض و  

  .إلى صدره 
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  الفصل الثالث عشر

دخل حسن إلى دورة المیاه الملحقة بغرفة النوم 

و اغتسل و ارتدى منامتھ قبل أن یعود إلى 

الغرفة ؛ وقف للحظة یتأمل زوجتھ التي غرقت 

  في نوٍم عمیق قبل أن یشرع في صالة الفجر 

و ھو یحاول أن یتجاھل دوامة األفكار التي 

  .تعصف برأسھ بال رحمة 

في الفراش بجوار زوجتھ  ندسالتھ وانھى صأ

التي سالت على وجھھا دمعة جعلتھ یشعر 

العرق الذي  ؛ خاصًة عندما الحظبالحیرة 

كان  وجسدھا الذي؛ تصبب على وجھھا 

  :وھي تھمس  یرتجف

 .سامحیني  ..أرجوِك .. سامحیني  -

  

انتفض جسدھا بشدة وھبت جالسة و ھي 

تصرخ في ذعر فضمھا حسن إلى 

  :صدره و ھو یھتف 
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اھدئي یا جنة .. بسم هللا الرحمن الرحیم  -

 .كابوس  ھذا مجرد.. اھدئي ..

 

انفجرت باكیة و ھي تخفي وجھھا في 

صدره حتى أنھا لم تنتبھ عندما اجتذب 

صوت صراخھا والدھا من فراشھ 

وجعلھ یقتحم غرفتھا كما اعتاد أن یفعل 

.. في كل لیلة كلما داھمتھا الكوابیس 

مرتبكاً عندما فاجأه لكنھ ھذه المرة وقف 

وجود حسن قبل أن یغادر الغرفة 

   .بسرعة و یغلق الباب خلفھ 

 

حسن في حرارة و استلقى في  تنھد

ال یزال یضم جسدھا  فراشھ و ھو

المرتجف إلى صدره حتى ھدأ ارتجافھا 

بینما دخل و غلبھا النوم من جدید 

 ریاض إلى المطبخ ؛ غلى بعض الماء 

الشاي و جلس و صنع لنفسھ كوباً من 

قبل أن یدخل حسن  ؛ یرشفھ في شرود
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إلى المطبخ و ھو یلقي تحیة الصباح 

  .علیھ 

  

  :بدا حسن مرتبكاً و ھو یھتف 

آسف ألنني دخلت البیت بدون استئذان  -

 ...كان الوقت متأخراً و  ..یا عمي 

  

  :قاطعھ ریاض ھاتفاً 

مخدع  یستأذن لیدخل بیتھ أو ال أحد -

    أو نھار ساعة من لیلٍ  ةزوجتھ في أی

أفزعني .. بل أنا اآلسف یا حسن ؛ 

صراخھا و نسیت أنھا قد أصبحت 

زوجة و لم یعد من حقي أن أقتحم 

 .غرفتھا كلما داھمتھا الكوابیس 

  

  :ھتف حسن في قلق 

 و ھل تداھمھا الكوابیس باستمرار ؟ -

  

  :قبل أن یھتف ؛ زفر ریاض في حرارة 
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و ربما .. في كل لیلة تقریباً منذ الحادث  -

فھي لم ؛ من قبل ھذا لكنني لست متأكداً 

 .تكن تعیش معي قبل ھذا الوقت 

  

  :ھتف حسن في فضول 

ھل كنت ... تعیش معك ؟ لما لم تكن -

 ؟ - رحمھا هللا –منفصالً عن أمھا 

  

لم یكن ریاض یرغب في الخوض في 

الحدیث عن الماضي لكنھ لم یجد أمامھ 

  :مفراً من ھذا ؛ فھتف في أسى 

لكنني كنت أعمل في الكویت .. ال  -

اإلقامة .. ألكثر من خمسة عشر عاماً 

وعادت إلى  داللھناك لم تناسب 

القاھرة بینما ھي لم تكن قد وضعت جنة 

كنت أزورھما لبضعة أیام كل .. بعد 

         المرتب الكبیر .. بضعة أعوام 

     و المكسب السھل أغریاني بالغربة 

و جعالني أتخلى عن ابنتي حتى 
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   أصبحت في الثالثة عشر من عمرھا 

 .و حدث ما حدث 

  

لمعت الدموع في عیني ریاض فھتف 

  :حسن 

مما جال  شيءال .. جنة بخیر  ..عمي  -

أنا أول رجل في  ..في ذھنك قد حدث 

 .ثق في ھذا  ..حیاة ابنتك 

 

حمالً ثقیالً قد انزاح شعر ریاض بأن 

حتى أن دموع االرتیاح قد  عن كاھلھ ؛

قبل أن یسیطر على ؛ انھمرت من عینیھ 

  :و تعاوده الحیرة و ھو یھمس  عواطفھ

 ..لما ؟ .. لكن  -

  

سكب حسن لنفسھ كوباً من الشاي و ھو 

  :یھتف 

  ؛ لما حاولت االنتحار في لیلة عرسنا  -

ال  .. و جعلت سیرتنا على كل لسان ؟

ینتابني شعور .. حقاً ال أدري  ..أدري 
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بأنھا تحمل سراً في قلبھا یعذبھا و ال 

لكنني ال أدري ؛ تستطیع أن تبوح بھ 

 .. ماذا من الممكن أن یكون 

 

  :امتقع وجھ ریاض بشدة ؛ فھتف حسن 

ھل ھناك سر في ..  ما بك یا عمي ؟ -

تكلم أرجوك فھي .. حیاة جنة فعالً ؟ 

      و لیس من العدل ؛ حقاً تتعذب بھ 

 .أو الرحمة أن نتركھا نھباً لھذا العذاب 

  

قبل أن یھمس في ؛ تردد ریاض للحظة 

  :توتر 

ھناك سر فعالً لكن جنة لم تتعمد أن  -

.. فھي حتى ال تعرف بھ ؛ تخفیھ عنك 

كان علّي أن أصارحك بھ عندما طلبت 

.. یدھا مني لكنني لم أستطع أن أفعل 

أب و لم یكن من  سامحني یا حسن فأنا

السھل علّي أن أبوح لك بما أعرف أنھ 

 .سیھدد سعادة ابنتي و سیحرمھا منك 
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ریاض أمامھ مفراً من أن یفتح  لم یجد

أبواب الماضي المغلقة على أسراره 

و أن ینكأ الجراح التي لم ؛ الدفینة 

محوھا ؛ یستطع الزمن أن یطمسھا أو ی

ھى عن الحكي ھتف حسن تنو عندما ا

  :توتر في 

ھل أنت واثق من أن جنة ال .. عمي  -

 عن ھذا ؟ شیئاً تعلم 

  

  :ھتف ریاض في حرقة 

ل ما في بذلت ك.. و كیف ستعلم بھ ؟  -

.. و مرارتھا  وسعي ألحمیھا من الحقیقة

سكندریة بمجرد أن انتقلت إلى اال

و سمح األطباء استعادت وعیھا 

و منذ ھذا ؛ بخروجھا من المستشفى 

ھي نعیش ھنا في عزلة  و  الوقت و أنا 

 حتى شقیقي.. بعیداً عن كل من نعرفھم 

 الوحید لم أذھب لزیارتھ منذ عشر

سنوات كاملة و عندما أتى لیحضر عقد 

زواجكما حضر بدون زوجتھ و أوالده 
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جنة قاست في .. إمعاناً في الحرص 

حیاتھا كثیراً و لم أكن مستعداً ألن 

و خطیئة ال ؛ تتحمل وزراً لم تجنیھ 

 .ذنب لھا بھا 

  

  :ھتف حسن في حیرة 

فما الذي یعذبھا  ؛ كان ھذا صحیحاً  لو -

 ..على ھذا النحو ؟

  

  :ھتف ریاض في مرارة 

خسرت .. تحملت فوق طاقتھا یا بني  -

و أنا ؛ بصرھا و أمھا دفعة واحدة 

انتزعتھا من البیت الذي تألفھ ؛ 

والمدرسة التي اعتادت علیھا ؛ و النادي 

و زرعتھا  ؛ بطالتھالذي كانت إحدى 

في سجن من العمى و الغربة و الوحدة 

لم تجرؤ على أن تغادره حتى عندما 

و فتحت أبوابھ ؛ ظھرت أنت في حیاتھا 

 . على مصراعیھا أمامھا 

  



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

172 

 إیمان عبد الواحــــــد

عقد حسن حاجبیھ و ھو یفكر في كالم 

كان یعرف أن كل ما ریاض بعمق ؛ 

قالھ ریاض و صارحھ بھ ھذه اللیلة عبئاً 

 ؛  یكن من السھل علیھ مواجھتھثقیالً لم 

 لكنھ كان واثقاً من أن ھذا لیس كل 

  ..  شيء

  

جنة تتعذب فعالً حتى أنھ یشعر بأنھا ال 

تزال مسجونة بین جدران خفیة ال 

لكنھا تخنق أنفاسھا ؛ یستطیع أن یراھا 

و ال ؛ و تغرقھا في تعاسة ال حدود لھا 

یمكن أن یشفیھا منھا حتى  شيء

  .وجودھما معاً 

  

    كان ریاض یتأمل حسن في شروده 

و ھو یفكر في خوف في أن حسن قد 

یترك جنة بعد ما سمعھ منھ اآلن ؛ ال 

كیف ستتحمل جنة خسارتھا  یعلم

لزوجھا بھذه السرعة ؛ و ال یعرف 

كیف سیشرح لھا لما تخلى زوجھا عنھا 
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و نبذھا دون أن یبوح لھا بما أخفاه عنھا 

  .طویلة  لسنواتٍ 

  

  :في توتر  ھمس ریاض

جنة ال ذنب لھا فیما حدث في الماضي ؛  -

و إذا .. ھذه جنایتي أنا و أمھا علیھا 

ت أن تتركھا بسبب ھذا فال أحد رقر

بأال  لكنني أتوسل إلیك؛ سیلومك 

تخبرھا بحرٍف واحد مما سمعتھ مني 

ال أعرف كیف سأبرر لھا .. اللیلة 

قد یكون أقل  شیئاً لكنني سأجد  ؛ موقفك

 .و أقنعھا بھ إیالماً 

  

  :ھتف حسن في حزم 

جنة ال ذنب .. أنت قلتھا بنفسك یا عمي  -

ٍب لم نفكیف أحاسبھا بذ؛ لھا فیما حدث 

سیغیر  شيءجنة زوجتي وال .. ؟ تجنیھ 

حتى الماضي الذي ال ذنب .. ھذا الواقع 

 . فیھ لنا فیما حدث
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  :قبل أن یردف ؛ ثم زفر في حرارة 

 شيءب لكنني اآلن مضطر ألن أصارحك -

ما ال أعرف كیف سیكون رد فعلك عند

ال أنا  لكنھ جزء من الماضي ؛.. تعرفھ 

كامل .. و ال جنة مسئولون عنھ 

 .عمي .. الدمنھوري 

  

  :فھمس حسن ؛ امتقع وجھ ریاض بشدة 

أعرف أنھا مصادفة .. آسف یا عمي  -

قدر هللا وما .. لكن  و غریبة و قاسیة

  .شاء فعل 
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  الفصل الرابع عشر

عاد حسن إلى غرفة نومھ و أغلق الباب خلفھ ؛ 

كانت جنة تجلس أمام المرآة و ھي تحدق في 

؛  نصورتھا المنعكسة علیھا وھي شاردة الذھ

  .. حتى أنھا لم تتنبھ لدخول زوجھا إلى الغرفة 

بدت شاحبة الوجھ ؛ دامعة العینین ؛ شاردة 

من ھذا یلیق بعروس لم  شیئاً الذھن و لم یكن 

لكن  ؛ ساعات على زواجھا سوى بضع یمِض 

   حسن حاول أن یتجاھل ھذا و ھو یقترب 

  .. منھا 

  

و ھو یھتف ؛ وضع حسن یدیھ على كتفیھا 

  :مبتسماً 

ذھب .. صباحیة مباركة یا عروسة  -

والدك إلى الشركة بدون أن یتناول 

ھل .. فماذا تقترحین ؟؛ فطوره معنا 

نخرج لتناول فطورنا في أي مكان 

أنا .. بالخارج أم نتناول فطورنا ھنا ؟ 
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أن أغادر ھذه الغرفة عن نفسي لن أحب 

 .شھر العسل  قبل أن ینتھِ 

  

التفتت إلیھ جنة و نظرت في عینیھ وھي 

  :تھمس 

 .یجب أن أصارحك بھ ..  شيءھناك  -

  

 أحاط حسن وجھھا بكفیھ ؛ و ھمس في

  :حنان 

كان ھذا ما تریدینھ فعالً فكلي آذاٌن  لو -

قولي كل ما .. مصغیة یا حبیبتي 

 شیئاً ترغبین في قولھ یا جنة و ال تخشي 

قلت لِك من قبل أنني ال ألومك و لن .. 

قد حدث  شيءعلى أي ؛ ألومك أبداً 

 .بدون إرادتك 

 

فغرت فاھا و بدا و كأنھا تھم بأن تنطق 

 ثرت في جوفھا ؛ فعالً لكن الكلمات تع

؛ و انھمرت الدموع كالسیل من عیونھا 

  :و ھي تھتف في لوعة 
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.. سامحني یا حسن .. ال أستطیع  -

 .سامحني 

 

ارتمت في صدره فضمھا في حنان ؛ 

كیف یجعلھا تصدق بأنھ ال یرغب في 

معرفة الماضي و ال یھتم بما حدث فیھ 

و لن ؛ و لن یستطیع أن یحاسبھا علیھ 

  .لم یكن لھا ید فیھ  شيءیلومھا على أي 

  

مسح الدموع عن وجھھا قبل أن یحملھا 

إلى الفراش و ھو یقبلھا في حرارة ؛ 

متجاھالً صوت رنین ھاتفھ الذي لم 

و توقف ؛ فقد الھاتف طاقتھ ینقطع حتى 

  .. عن العمل 

  

كانت دریة تحاول االتصال بھ و عندما 

ي أتى لم تستطع اتصلت على أحمد الذ

و ھو ؛ إلى شقة والده وزوجتھ في یده 

  :یھتف في قلق 
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مما  شیئاً لم أفھم .. ماذا ھناك یا أمي ؟  -

 .قلتیھ على الھاتف 

  

  :ھتفت األم في توتر 

لم یعد إلى البیت لیلة .. أین أخوك ؟ -

أمس و لم یذھب إلى المستشفى و ال 

 أین ھو یا أحمد ؟.. یجیب على ھاتفھ 

  

  :ھتف أحمد في تردد 

.. ھل جربت االتصال بھ في بیتھ ؟  -

 ألیس معك الرقم األرضي ؟

  

  :ھتفت دریة في استنكار 

ومنذ متى كان ألخیك بیتاً .. أي بیت ؟  -

 غیر ھنا ؟

  

فھمست ؛  شیئاً تردد أحمد و لم یقل 

  :سوسن 
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شقة .. أحمد یقصد بیتھ ھو و جنة  -

ھل جربِت االتصال بھ .. الباشمھندس 

 ھناك ؟

  

  :حدة ھتفت دریة في 

 ھل غادرت المستشفى ؟ -

  

  :ھتف أحمد مبتسماً 

اتصلت على حسن .. بلى و الحمد �  -

باألمس ألخبره بأن كریم قد عاد من 

أغلب الظن .. دبي فأخبرني بالبشرى 

أنھ مع عروسھ اآلن لكنني سأتصل بھ 

ألطمئن علیھ و ألخبره بأن كریم 

سیتناول العشاء معنا اللیلة ھنا لیرانا 

. .أن یسافر مرة أخرى غداً  جمیعاً قبل

 أین أبي ؟.. لكن 

  

و ھو ؛ خرج كمال من غرفة مكتبھ 

  :یھتف 
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أختبئ من المورستان الذي .. أنا ھنا  -

تقیم الدنیا .. تدیره السیدة الفاضلة أمك 

و ال ترید أن تقعدھا لمجرد أن أخاك قد 

     اختفى عن عینیھا لبضع ساعات ؛ 

أن تغیر عاً و ترید و كأنھ ال زال رضی

ابنك قد .. عقلي یا دریة ت.. لھ حفاضھ 

كبر و فتح باب القفص الذي تصرین 

و لن یعود إلى ؛ على أسره بداخلھ 

 .سجنك بالبساطة التي تتخیلینھا 

 

  كادت أن تنشب مشاجرة ما بین دریة 

لوال أن ھتفت سوسن ؛ و كمال كالعادة 

:  

   ھل علمت یا عمي بأن شقیقي كریم -

.. أتى باألمس و سیسافر غداً .. ھنا ؟ 

و یتخذ لنفسھ بیتاً ال أدري متى سیستقر 

؛ شارف الثالثین وال زال و زوجة 

یتصرف بنفس الفوضى التي كان علیھا 

 .عندما كان مراھقاً 
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كانت سوسن تحاول أن تدیر دفة 

لكن دریة ؛ الحدیث بعیداً عن حسن 

  :عادت تھتف في ثورة 

    شیئاً یجب أن تفعل .. اسمع یا كمال  -

عالقتھ  إن لم ینھِ .. ترد ابنك إلى عقلھ  و

بتلك الساقطة حاالً فأنا لن اغفر لھ ھذا 

.. جمیعاً  أبداً و سأقطع عالقتي بھ و بكم

أنت الذي تشجع ابنك على ھذه الحماقة 

و إن لم ترجعھ عنھا سأترك البیت و لن 

 ..یعرف أحدكم مكاني حتى أموت 

.. اطلبھ حاالً .. اطلب أخاك یا أحمد 

 .أرید أن أجده أمامي ھنا فوراً 

  

  :ھتف أحمد في استنكار 

ھل تریدین مني أن .. أخي مع عروسھ  -

أجعلھ یترك عروسھ بعد ساعات من 

زواجھ بحجة أن أمھ ستھرب و تترك 

فھذا لیس ؛ الرحمة یا أمي .. ؟ البیت 

 .عدالً 
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تسلل ریاض إلى البیت على أطراف 

أصابعھ ؛ كان یعلم أن ابنتھ ال تزال في 

غرفة نومھا و لم یرد إزعاجھا ؛ طلب 

من ودیدة أن تجھز لھ الغداء في غرفتھ 

  :و ھي تھتف ؛ لكن جنة خرجت إلیھ 

      و منذ متى تتناول غداءك بدوني  -

 یا أبي ؟

  

وجھھا الذي تدرج بالحمرة كان مشرقاً 

بابتسامة أثلجت صدره و ھو یضمھا في 

 حنان ؛ قبل أن یتناول الغداء معھا ھي 

بدت سعیدة و ھادئة رغم .. و حسن 

نظرة الحزن المختفیة في عیونھا و التي 

  .كان یراھا مھما اجتھدت في إخفاءھا 

  

تصل أحمد على الھاتف اعندما 

الحضور  األرضي و طلب من حسن

  :ھتفت جنة في تردد ؛ إلى بیت أبیھ 
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..  ھل یمكن أن أذھب معك یا حسن ؟ -

و زوجة  أرید أن أتعرف على أمك

 .أخیك 

  

  :ضحك حسن و ھتف 

لكنھا ستكون .. ستذھبین معي طبعاً  -

؛ عملیة انتحاریة غیر مأمونة العواقب 

. .و قد تصبح لدینا خسائر في األرواح 

 ؟ فھل أنِت فدائیة بما یكفي

  

  :ضحك ریاض و ھتف 

ھل تخیفھا .. جزى هللا شیطانك یا حسن  -

 من اآلن ؟ 

  

  :ھتف حسن مازحاً 

أحاول فقط أن أجعلھا مستعدة لمقابلة  -

أغلب .. ي بعد أمي ؛ فأنت ال تعرف أم

ا القطة و ستعشینا الظن أنھا ستذبح لن

 .بھا 
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  الفصل الخامس عشر

وقفت جنة أمام المرآة بعد أن تزینت و ارتدت 

أفضل ثوٍب لدیھا و ھي تشعر بالتوتر ؛ لم تكن 

واثقة من أن مظھرھا سیعجب دریة أم ال ؛ 

أن تنزع الثوب و تجرب في حتى أنھا فكرت 

   ؛ ثوباً آخر لوال أن حسن قد أحاطھا بذراعیھ 

  :و ھو یھتف مبتسماً 

ت ھذا إذا نزع.. ال أنصحِك بأن تفعلي  -

 .الثوب فلن نذھب إلى أمي قبل الغد 

  

 قبل أن تھتف في ؛ قبلھا في حرارة 

  :توتر 

أتظن أنني .. أتظن أنھ مناسب ؟  -

أخشى أنني ال أروق لھا .. سأعجبھا ؟ 

  أمك صعبة الطباع.. و أنھا لن تحبني 

و ال یمكن إرضاؤھا بسھولة ؛ ألیس 

 كذلك یا حسن ؟

  

  :ھتف حسن في حنان 
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 شيءة قلیالً و مستبدة بعض الأمي متطلب -

و عصبیة في معظم الوقت و لكنك 

و ال .. طباعھا مع الوقت على ستعتادین 

أریدك أن تقلقي منھا فأنا ال أعطیھا 

        .. أذني و ال أسمع لكل ما تقول 

؛ أنھا لن تتقبل زواجنا بسھولة و أعرف 

وكل ما .. لكنھا ستتقبلھ مع الوقت 

 القلیل من الصبر ھو یحتاج إلیھ األمر 

 .و الكثیر من برودة األعصاب 

 

ألقت جنة على صورتھا في المرآة نظرة 

أخیرة قبل أن تغادر البیت مع زوجھا ؛ 

أمام باب شقة كمال الحظ  اعندما وقف

       ؛ حسن أن وجھھا قد شحب قلیالً 

حت كفھا التي یحیطھا بأناملھ بو أص

لكنھ ابتسم لھا في  شيءباردة بعض ال

و ھو ؛ ثقة قبل أن یفتح لھما أحمد الباب 

  .یستقبلھما في ترحاب 

  



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

186 

 إیمان عبد الواحــــــد

عندما دخال إلى الشقة ضم كمال زوجة 

ابنھ و قبل جبینھا فشعرت جنة بالراحة 

قبل أن تلتفت إلى سوسن التي مدت یدھا 

و ھي تنظر لھا في ؛ لكي تصافحھا 

  .استغراب 

  

حتى ارتجفت جنة و ھي تصافح سوسن 

أن حسن قد الحظ ارتجافھا ؛ أحاط 

كتفیھا بذراعھ و ھو یرى الدموع التي 

لمعت في عیونھا وھو یشعر بأن عقلھا 

قد شرد بعیداً و لم یكن یرغب في أن 

  :یالحظ أحد غیره ھذا فھتف 

 ھل ھي في المطبخ ؟.. أین أمي ؟  -

  

  :ھتفت سوسن بسرعة 

أنا سأذھب .. ھي في غرفة النوم .. ال  -

ھل .. المطبخ ألتمم على الطعام إلى 

 تأتین معي یا جنة ؟
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  :بسرعة ھتف حسن 

؛ جنة ستأتي معي لنرى أمي أوالً .. ال  -

 .ثم ستلحق بِك فیما بعد 

  

  : مبتسماً ھتف كمال 

أما أنا فسأدخل ألصلي العشاء قبل أن  -

 .عن إذنكم .. تلھوني عنھ 

 

دخل كمال إلى مكتبھ بینما دفع حسن 

 حینئذٍ زوجتھ برفق إلى غرفة نوم أمھ ؛ 

و ھو یھتف ؛ التفت أحمد إلى زوجتھ 

  :في قلق 

       تبدو شاحبة .. جنة ال تبدو بخیر  -

من الواضح أن محاولة .. و مھزوزة 

زالت تترك أثراً  انتحارھا الفاشلة ال

ما بِك یا سوسن ؟ .. ؟  و أنتِ .. علیھا 

 .تبدین شاحبة كمن رأى شبحاً .. 

  

  

  



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

188 

 إیمان عبد الواحــــــد

  :ھمست سوسن في جزع 

أنا أعرف جنة جیداً یا أحمد .. بل أسوأ  -

  كانت طفلة بضفائر أن أعرفھا منذ .. 

و كانت تنادیني  جامعةو أنا طالبة في ال

 .سوسن  أبلةب

  

  :ھتف أحمد في توتر 

أتعنین أنِك تعرفینھا منذ كنِت تقیمین في  -

أتعنین .. ھذا ؟  ما معنى .. المعادي ؟ 

      أن جنة تعرف بحادث وفاة عمي 

 ؟ -  رحمھ هللا –

  

  :ھتفت سوسن في ذعر 

ابنة المرأة ھي جنة .. بل أسوأ من ھذا  -

 .التي كانت مع أبي عند وفاتھ 

  

  :و ھو یھمس ؛ امتقع وجھ أحمد بشدة 

إذا علمت أمي بھذا !! .. یا للمصیبة  -

     ؛ فستقصف عمر ھذه الزیجة فوراً 

اسمعي .. ب علینا القدیم و الجدید و ستقلِّ 
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ال .. ربنا أمر بالستر .. یا سوسن 

أریدك أن تنطقي بحرٍف من ھذا أمام 

 .و ال حتى أمام حسن أو أبي ؛ أمي 

  

  :في انزعاج ھتفت سوسن 

أخوض في أنا عن نفسي ال یمكن أن  -

ھذا الحدیث أبداً لكن المشكلة في كریم 

سیكون ھنا في أیة لحظة و أنت .. 

و قد .. متھور و أھوج .. تعرفھ جیداً 

یفتح علینا باباً نحن في غنًى  شیئاً یقول 

 .عنھ 

  

  :ھتف أحمد في توتر 

 .ربما لن یعرفھا  -

  

  :ھتفت سوسن في استنكار 

صحیح أنھ .. رفھا ؟ من الذي لن یع -

سنوات على األقل لكنھما  یكبرھا بأربع

       ؛ كانا یدرسان في نفس المدرسة 

و یذھبان إلى نفس النادي و كنا جیراناً 
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أنا واثقة من .. یا أحمد الباب في الباب 

 .أنھ سیعرفھا 

  

أخرج أحمد ھاتفھ من جیب سترتھ و ھو 

 :یھتف 

ى المطبخ و أنا اذھبي أنِت إل.. فلیكن  - -

و سأحاول االتصال  شرفةسأدخل إلى ال

سأشرح لھ األمر و أتمنى أن .. علیھ 

 .یفھمني و یقدر الموقف 

  

بینما یتحدثان ھمساً كان حسن قد دخل 

ة في جالسإلى غرفة دریة التي كانت 

فراشھا و الغضب في عینیھا ؛ اقترب 

  :حسن من فراشھا و ھو یھتف مبتسماً 

دعیني .. ھل أنِت بخیر یا ست الكل ؟  -

نبضك و ضغط دمك حتى أفحص 

 .أطمئن علیِك 
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  :ھتفت دریة في حدة 

من یخاف على .. ال أریدك أن تفحصني  -

و یدخل ؛ أمھ یا دكتور ال یحرق دمھا 

  .لى غرفة نومھا إالبغایا 

  

  :ھتف حسن في حدة 

 ....إیاِك أن .. أمي  -

  

  :قاطعتھ دریة ھاتفة في ثورة 

إیاك أنت أن تتخیل أنني سأسمح  -

و إذا  .. باستقبال ھذه الفاسقة في بیتي 

فعلى األقل ؛ لم تطردھا أنت من حیاتك 

 .سأطردھا أنا من بیتي 

  

  :احتقن وجھ حسن و ھو یھتف 

ال ھي ستدخل بیتك .. اطمئني یا أمي  -

بعد اآلن و ال أنا سأدخلھ ؛ فالبیت الذي 

 .فیھ  تھان بھ كرامة زوجتي ال مكان لي
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قبل أن یھم حسن بمغادرة الغرفة كانت 

و قد فقدت  جنة ترتمي على األرض

وعیھا ؛ فوجئ أحمد وسوسن عندما 

غادر حسن غرفة أمھ و ھو یحمل جنة 

راعیھ قبل أن یسرع بھا إلى بین ذ

  ..و یضعھا في فراشھ  غرفتھ

  

أسرعت سوسن تحضر لھ زجاجة  

من وعیھا  شیئاً عطر جعلت جنة تستعید 

بعضاً من عصیر  اقبل أن تحضر لھ

اللیمون تجرعت جنة جزءاً منھ 

قبل أن تستند إلى حسن وھي ؛ بصعوبة 

  .تغادر الفراش و الشقة معھ 

  

في المصعد كان حسن یحیط زوجتھ 

     و ھي تستند إلى صدره ؛ بذراعیھ 

ھمس  ..و دموعھا تنساب في صمت 

  :حسن في لوعة 
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و هللا لو علمت .. أنا آسف یا حبیبتي  -

ة لما صفاقأنھا ستعاملك بھذه الب

 .عرضتك لھذا الموقف أبداً 

 

  ؛ توقف المصعد في الطابق األرضي 

و ما إن انفتح الباب حتى وجدا كریم 

  :ھتف كریم في حماس .. أمامھما 

ھل .. إلى أین أنت ذاھب یا عریس ؟  -

 ....تناولتم العشاء بدوني أم 

  

بتر كریم عبارتھ و ھو یحدق في وجھ 

قبل ؛ جنة الشاحب الذي تغرقھ الدموع 

  :أن یھمس في ذھول 

بعد كل ھذه السنین ؟ .. مستحیل .. جنة  -

 .؟یا حسن  كھل ھذه ھي عروس.. 

 

 ظلت جنة تحدق في وجھ كریم في

من  رعب ؛ و قد تدفق إلى عقلھا فیضٌ 

قبل أن تغمض ؛ الذكریات الموجعة 
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تھاوى في صدر حسن فاقدة عینیھا و ت

  .الوعي 
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  الفصل السادس عشر

     عاد أحمد و زوجتھ بأوالدھما إلى شقتھما 

كریم ؛ طلب أحمد من زوجتھ أن  او معھم

تتضع األوالد في أ قبل أن یلتفت إلى ؛ ھم سرَّ

  :ھاتفاً في توتر ؛ كریم 

    ما الذي قلتھ ألخي عندما قابلتھ ھو  -

 ؟و جنة 

  

  :قبل أن یھتف ؛ زفر كریم في حرارة 

كان من الواضح أن ..  شيءتقریباً ال  -

جنة منھارة و فقدت وعیھا بمجرد أن 

عرضت على  ..نظرت إلى وجھي 

حسن أن یصعد معي إلى شقة عمي لكنھ 

رفض بشدة و حملھا إلى سیارتھ و ابتعد 

حتى بدون أن یعطیني فرصة ؛ بسرعة 

جنة من قبل ألشرح لھ أنني كنت أعرف 

 ما الذي فعلتھ أمك بھا ؟.. 
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  :ھتف أحمد في توتر 

دخل حسن بھا إلى .. ال أحد یدري  -

   غرفة أمي لدقیقتین فحسب ثم خرجا 

  كل ھذا .. و البنت منھارة كما رأیتھا 

أن أمھا كانت بو ھي لم تعرف بعد 

و ال أدري ما الذي ؛ عشیقة والدك 

 .ستفعلھ عندما تعرف 

  

  :في استنكار ھتف كریم 

ھذا ماٍض .. و ما الداعي لتعرف بھذا ؟  -

ال شأن لھا بھ و ال داعي للخوض فیھ 

 ھل تنوي أن تخبرھا ؟.. اآلن 

  

  :ھتف أحمد بسرعة 

ال أنا و ال سوسن نرغب .. بالطبع ال  -

و إذا كنت  في تقلیب المواجع علینا ؛

فال  ؛ رجالً و احتفظت بالسر لنفسك

عن  شیئاً عرف أظن أنھا من الممكن أن ت

 .ھذا 
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  :قبل أن یھتف  ؛ تنھد كریم في حرارة

حسن و جنة .. من جھتي أنا اطمئن  -

ن على قلبي جداً و ال یمكن أن عزیزا

 ثم إنني سأسافر دبي غداً ؛ ئ إلیھما أس

و من .. و لن أعود قبل بضعة أشھر 

قد أستقر ھناك لفترة أطول .. یدري ؟ 

ر ؟ أتظن أن جنة بخی. .من ھذا بكثیر 

ألیس من الواجب أن نتصل على .. 

 حسن و نطمئن علیھا ؟

 

      ؛  اوضع حسن زوجتھ في فراشھ

  :و ریاض یھتف في لوعة 

ما الذي فعلتھ .. بھا جنة یا حسن ؟  ما -

 أمك بھا ؟

  

 :ھتف حسن في مرارة 

طریقة ممكنة لكن ھذا  عاملتھا بأبشع -

 صدمھا أن ترَ .. ھو سبب انھیارھا  لیس

و ھذا ال معنى لھ ؛ كریم و سوسن 
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سوى أنھا كانت تعلم بالعالقة الوسخة 

 .التي جمعت بین أمھا و عمي 

  

  :ھتف ریاض في جزع 

فعلت كل ما في وسعي .. مستحیل  -

تحملت وجیعتي ألجنبھا فضیحة أمھا ؛ 

.. وحدي و أخفیت الحقیقة عنھا ألحمیھا 

 كیف ؟.. كیف عرفت ؟ 

 

ربت حسن على وجنتي جنة و حاول 

إفاقتھا بكل طریقة دون جدوى ؛ ظل 

  جسدھا ینتفض و ظلت دموعھا تسیل 

فلم یجد ؛ و ظلت غائبة عن الوعي 

حسن أمامھ مفراً من أن یحملھا إلى 

  .المستشفى 

  

 غوارھا ال أحد كان یستطیع أن یسبر أ

ى دوامة الذكریات التي غرق و یر

إلى وجھھا  عقلھا بھا ؛ قفز الماضي

عندما رأت كریم و سوسن و لم تعد 
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تستطیع مواجھة المخاوف التي عذبت 

  .طویلة  قلبھا لسنواتٍ 

  

سنوات ؛ عندما  منذ عشر شيءبدأ كل 

كانت تجلس في غرفتھا و ھي تطالع 

بعض دروسھا بمفردھا ؛ أنھت لتوھا 

اتصاالً ھاتفیاً مع والدھا و كانت تشعر 

العادة و لن بالوحدة ؛ فقد خرجت أمھا ك

و قد تنتھي جنة ؛ تعود قبل عدة ساعات 

من دروسھا و تتناول عشاءھا بمفردھا 

و قد تنام أیضاً قبل أن تعود أمھا من ؛ 

عرض األزیاء الذي ذھبت إلیھ مع 

صدیقتھا زھرة التي تقیم في الشقة 

و التي كانت صدیقة أمھا ؛ المقابلة 

و التي تقضي معظم وقتھا ؛ المقربة 

  .معھا 

  

شعرت بالذعر عندما فتح كریم باب 

و ھبت واقفة و ھي ؛ غرفتھا فجأة 

  :تھتف في استنكار 
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و ماذا ترید .. كیف دخلت إلى ھنا ؟  -

سأنادي على .. ال تقترب مني ..  مني ؟

 .أمي 

  

تجاوز یكن قد أغلق كریم الذي لم 

السابعة عشر من عمره باب الغرفة 

  :و ضحك ھاتفاً  خلفھ 

عرض األزیاء و لن  في أمك و أمي معاً  -

فال تتزاكي .. ساعات  یعودا قبل بضع

 ؛ ھنا وحدنا یا جنة أنا و أنتِ .. علّي ؟ 

تضیعي الوقت في أالعیب ال جدوى  فال

 .ھا من

  

و ھي ؛ شحب وجھ جنة و تراجعت 

  :تھتف في ذعر 

إذا اقتربت مني .. ال تقترب یا كریم  -

و سیھب أحدھم  لنا جیران .. سأصرخ 

 .لنجدتي 
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  :ھتف كریم في ھدوء 

لكن فكري .. اصرخي .. ھیا .. ؟ فعالً  -

كیف ستبررین لھم وجودي ھنا في أوالً 

.. أنا لم أحطم باباً أو أقفز من نافذة .. 

.. أنا دخلت بالمفتاح الذي بحوزة أبي 

نفس المفتاح الذي یستخدمھ لیدخل كلما 

 .أتى لزیارة أمك منذ عاٍم مضى 

  

بكل قوتھا و ھي انتفضت جنة و صفعتھ 

  :تھتف 

 .كذاب  -

 

اندفع الغضب في شرایین كریم و ھو 

یضع یده موضع الصفعة ؛ تراجعت 

جنة و ھي تشعر بالذعر ؛ و ازداد 

ذعرھا عندما جذبھا كریم من شعرھا 

أخذھا إلى غرفة بقسوة و دفعھا أمامھ ؛ 

  :أمھا و ألقاھا على الفراش و ھو یھتف 

ال تدعي . .أنا لست الكذاب ھنا بل أنِت  -

و إذا كنِت ال تعرفین .. الجھل و البراءة 



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

202 

 إیمان عبد الواحــــــد

الفاسقة التي تعیشین معھا فعالً شمي 

عرق أبي في فراشھا لتعرفیھا على 

.. أتظنین أنني مغفل كأمي ؟ .. حقیقتھا 

 یجريما بو أعرف  شيءأنا أرى كل 

و أسمع ما یتھامس بھ الناس في .. 

 أم أنِك عمیاء؛ المعادي كلھا عما بینھما 

 و صماء و غبیة لھذا الحد ؟

 

انفجرت جنة باكیة ؛ الطفلة التي لم 

تتجاوز الثالثة عشر من عمرھا لم تكن 

الكالم البشع : تدري أیھما یخیفھا أكثر 

الذي یلقیھ كریم في وجھھا أم وجودھا 

    وحدھا مع مراھق أحمق و غاضب 

في  یسیئ الظن بھا و یرغب فعالً   و

  .. ؟ إیذاءھا

  

صرخت في ذعر عندما ألقى كریم ثقلھ 

و حاول أن یقبلھا ؛ استجمعت كل فوقھا 

و ھي تھب ؛ قوتھا و دفعتھ بعیداً عنھا 

افر ظمن الفراش و تلتقط مقص األ
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       ؛ الصغیر الموضوع أمام المرآة 

  :و وجھتھ إلى صدرھا و ھي تھتف 

إذا اقتربت مني سأقتل .. ابتعد عني  -

 .نفسي 

  

  اعتدل كریم جالساً و نظر إلى المقص 

  :و ھو یھتف في استھجان 

 شيءأنِت فعالً غبیة ؛ أتظنین أن ھذا ال -

  یمكن أن یحمیِك مني ؟

 

نھض كریم و اقترب منھا ببطء ؛ كانت 

ترتجف و عندما جذب یدھا و انتزع 

المقص من بین أناملھا بقوة ؛ انھارت 

على األرض و ھي تتوسل إلیھ أال 

تأملھا كریم في برود قبل .. منھا یقترب 

  :أن یھتف 

 أتعرفین أنِك أجمل فتاة في المعادي  -

فتاة كما  في حیاتي لم أشتھِ .. كلھا ؟ 

أتعرفین .. أشتھیك ؛ لكنني لن أغصبك 

ألنِك كما تركعین أمامي .. لما یا جنة ؟ 
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 ألمسك ستركعین ألّال  ناآلن و تتوسلی

..  ن أفعلأل نأمامي ذات یوم و ستتوسلی

ابنة الفاسقة فاسقة مثلھا و المتعة التي 

راكعًة  نتجدھا أمك في حضن أبي ستأتی

 .لي ألمنحھا لِك 

 

عندما غادر كریم الشقة عادت جنة إلى 

غرفتھا و ھي تترنح ؛ ارتمت في 

فراشھا و ھي ال تصدق أنھ قد تركھا 

  ..ھذه المرة على األقل .. تفلت من یده 

  

فھا األكبر كانت تشعر بالذعر لكن خو 

لم یكن من كریم أو مما یرید كریم أن 

خوفھا األكبر كان مما قالھ .. یفعلھ بھا 

كریم لھا ؛ و الذي لم تكن ترغب في 

  .تصدیقھ 

  

تعرف .. تعرف كامل الدمنھوري جیداً 

أن أمھا تذھب أحیاناً إلى مكتب المحاماة 
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الذي یملكھ فھو محامیھا الخاص كما أن 

  .. ھا المقربة زوجتھ زھرة ھي صدیقت

  

كانت ترى أمھا مع كامل في النادي 

وحدھما بدون زھرة لكنھا لم تشك قط 

في أنھ من الممكن أن یكون على عالقة 

كریم أحمق و كذاب و أمھا .. ال .. بھا 

أشرف من كل االدعاءات التي یلصقھا 

ال یمكن أن تصدق حرفاً مما  ..بھا 

  .. یقول 

  

مع ھذا لم تستطع أن تصارح أمھا بما 

ظلت لعدة أیام .. فعلھ كریم أو بما قالھ 

ال تفكر سوى في ھذا و الشكوك تنخر 

لكنھا لم تكن ترغب ؛ عقلھا و قلبھا معاً 

  .في التصدیق 

  

في ذلك الصباح ذھبت إلى النادي 

لتتمرن على السباحة كالعادة ؛ كان من 

المتوقع أن تنافس على بطولة 
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ھوریة لكن المدرب صرفھا من الجم

  :و ھو یھتف في استیاء ؛ التمرین 

شاحبة  أنتِ .. انظري إلى نفسك یا جنة  -

ین و بالكاد تلتقطین أنفاسك ؛ نحو تتر

عودي إلى البیت لترتاحي و إذا كنِت 

یب القادم على ھذا الحال في موعد التدر

 ..  فال تأتِ 

 

كانت فعالً تبدو كما لو كانت مریضة ؛ 

وس التي مألت عقلھا كانت ھي الوسا

المرض الذي ال تعرف كیف تشفى منھ 

  ؛ ال ترید تصدیق مع سمعتھ من كریم 

   ..و ال تستطیع أن تنساه 

  

لكنھا عندما عادت إلى البیت و رأت 

السترة و الحذاء الرجالي الملقیان في 

إھمال في ردھة الشقة أصبح جسدھا 

بارداً كالثلج و ھي تقترب من غرفة نوم 

  .. أمھا 
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وقفت للحظات كالتمثال و ھي تسمع 

األصوات التي تتسلل إلى أذنیھا من 

قبل أن تمد یدھا و تفتح .. داخل الغرفة 

  .الباب 
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  عشر الفصل السابع

تأمل حسن وجھ زوجتھ المغرق بالدموع في 

حسرة ؛ كان جسدھا ال یزال یرتجف رغم 

المستشفى  فيالمھدئات التي حقنھا األطباء بھا 

ال یعرف ما الذي یدور في عقلھا و یجعلھا ؛ 

لكنھ یعلم أن أفكارھا ؛ محطمة على ھذا النحو 

و أنھا ال تستطیع أن تقاوم األلم الذي ؛ تعذبھا 

  .نھیارھا تستسلم الیجعلھا یمزق قلبھا و 

  

قبل ؛ كان ریاض یبكي في حرقة و ھو یتأملھا 

  :أن یھتف في لوعة 

ما بھا ابنتي .. قل الحقیقة یا حسن  -

 ماذا حدث لھا ؟.. بالضبط ؟ 

  

حاول حسن أن یدفع ریاض برفق 

  :لیغادر الغرفة و ھو یھمس 
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جنة بخیر لكنھا .. مي لندعھا ترتاح یا ع -

 تحتاج لبعض الراحة حتى تھدأ 

 .أعصابھا 

 

  :غادرا الغرفة معاً و ریاض یھتف 

أال .. جنة لیست بخیر .. ال یا حسن  -

جنة .. البنت منھارة .. تراھا بعینیك ؟ 

.. جنة تحتضر .. نا یا حسن تضیع م

 .تحتضر  ابنتي

  

و ھو ؛ ربت حسن على كتف ریاض 

  :یھتف 

جنة .. صدقني .. ال قدر هللا یا عمي  -

ستتعافى مما ھي فیھ بأسرع مما تتخیل 

صدمة عصبیة لكن األمر  تعاني من.. 

علیك بالصالة .. لیس مخیفاً كما تتخیلھ 

 .فھذا ما تحتاجھ اآلن ؛ و الدعاء ألجلھا 

  

اقترب منھما كریم و ھو مكفھر الوجھ ؛ 

  : ھاتفاً  و مال نحو حسن
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ساعات لكنني لم  ثالث بعدطائرتي  -

.. أستطع الذھاب قبل أن أتكلم معك 

ھناك أمور ینبغي أن تعلمھا فقد یساعد 

دعنا نتحدث .. ھذا في شفاءھا بسرعة 

 .وحدنا 

 

و ما إن ؛  أخذ حسن ابن عمھ إلى مكتبھ

  :أغلق الباب خلفھما حتى ھتف 

    عمن ھي والدة جنة  شيءأعلم كل  -

 .صارحني بالحقیقة والدھا .. یا كریم 

  

  :قبل أن یھتف ؛ زفر كریم في حرارة 

عمي ریاض لم یكن موجوداً في مصر  -

وقتھا و ھناك الكثیر من التفاصیل التي 

أنا .. لم یكن یعلمھا و ال یعلمھا أحد 

أخجل من نفسي كلما فكرت فیما فعلتھ 

     لكنني كنت مجرد مراھق أحمق .. 

    و مندفع و یرى ما یحدث بین والده 

و ال أدري لما جعلني .. و صدیقة أمھ 

  .ھذا أشعر بأن جنة ملكي و من حقي 
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  :شحب وجھ حسن بشدة و ھو یتمتم 

 بینك أنت و جنة ؟ شيءھل كان ھناك  -

  

  :كریم بسرعة ھتف 

من .. بیننا  شيءلم یكن ھناك .. ال  -

كانت أجمل فتاة .. جھتھا ھي على األقل 

     في المعادي كلھا رغم صغر سنھا 

لكنھا كانت فتاة  ؛ و كنت متیماً بھا

و ال تحب ؛ مستقیمة و منطویة 

رغم .. و مع أصحابي  االنخراط معي

 .ت أطاردھا لبضعة أشھر لأنني ظل

  

  :ھتف حسن في توتر 

 تحرشت بھا ؛ ألیس كذلك ؟ -

  

 ؛ ظھر الندم و الخجل على وجھ كریم 

  :و ھو یھمس 

تصرفت معھا بوضاعة .. ال أنكر ھذا  -

حتى أنني حاولت ابتزازھا بما أعرفھ 

  .عن عالقة أمھا بأبي 
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؛ امتقع وجھ حسن بشدة و ازداد توتره 

  :و ھو یھتف 

 .كانت جنة تعرف بما بینھما .. إذاً  -

  

  :و ھو یھتف ؛ أومأ كریم برأسھ إیجاباً 

و في بأبشع طریقة .. أنا أخبرتھا .. بلى  -

من بعد ھذا أصبحت جنة .. أسوأ توقیت 

كنت .. فتاة أخرى غیر التي كنا نعرفھا 

       أراھا و ھي تذبل و تزداد نحوالً 

    .. في حقھا و أشعر بأنني قد أذنبت 

أن ظھوري بأشعر .. و حتى اآلن 

        المفاجئ أنا و سوسن في حیاتھا 

من .. قرابتنا لك ھي سبب انھیارھا و 

و قلبنا ؛ ا ھالواضح أننا قد أیقظنا جراح

 .علیھا المواجع 

  

عاد حسن إلى غرفة زوجتھ ؛ وضع 

مقعداً و جلس بجوار فراشھا ؛ أمسك 

كفھا و ضغط أناملھا في یده و ھو 

و لو كان .. یتساءل عما تفكر فیھ اآلن 
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یستطیع أن یخترق جدران عقلھا لرأى 

  .ریات التي تتدفق بال ھوادة الذك

  

كانت تقف عند باب الغرفة الذي فتحتھ 

و ھي تحدق في ذھول إلى أمھا التي 

و ھي  ؛ اعتدلت جالسة في الفراش

  :تھتف في ثورة 

ألم یكن لدیِك .. ما الذي أتى بِك اآلن ؟  -

 ھل تتجسسین علّي یا بنت ؟.. تمرین ؟ 

  

انسحب كامل من الفراش و ارتدى ثیابھ 

  :ھو یھتف في برود  و؛ 

اجعلي ابنتك تحفظ لسانھا و ال تتكلم فیما  -

عقلیھا .. ال یخصھا حتى ال أقطعھ لھا 

 .أحسن لھا 

  

  ؛ مّر كامل بجوار جنة و غادر الغرفة

و ھي ال تزال تقف مشدوھة بینما 

 دالل الفراش و أشعلت سیجارةغادرت 

  :و ھي تھتف في ثورة  ؛
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.. اآلن ؟ ما كان علیِك أن تكوني ھنا  -

و تتحدثین معھ  أعرف أنِك ابنة أبیك

  على االنترنت بالساعات لكن و دیني 

یا جنة لو نطقت بحرٍف واحد  و ما أعبد

 .لقطعت لِك لسانك قبل أن یفعلھا كامل 

  

  :ھمست جنة في لوعة 

إذا لم .. حرام علیِك .. لما تفعلین ھذا ؟  -

یكن أبي یراِك فإن هللا یراِك ؛ أال 

 نھ ؟تخافین م

  

  :ھتفت دالل في ثورة 

ھو الذي رماني و نساني .. السبب  أبوكِ  -

خمسة عشر .. ي أنوثتو أھدر آدمیتي و 

و محرومة عاماً و أنا وحیدة و مھجورة 

أتظنین أنني كنت .. من كل حقوقي 

سأظل آلخر عمري مجرد خادمة لِك ؟ 

مال الدنیا بأسرھا ال یعوض ما یفعلھ .. 

 .بي أبوِك 
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  :في لوعة ھتفت جنة 

تقصدین الثروة التي تبددینھا في  -

     المالبس المستوردة و شرب الخمر 

 .ع زھرة ھانم مو موائد القمار 

  

  :لطمتھا دالل على وجھھا و ھي تھتف 

.. لیس من حقك محاسبتي .. اخرسي  -

   ھل تریدین أن تخبري أباِك عما 

بل .. أنا ال أبالي .. فلیكن .. رأیتیھ ؟ 

 .. أنا سأخبره بنفسي .. على العكس 

  

التقطت دالل سماعة الھاتف و ھي 

  :تردف 

؛ و لم أعد أطیقھ ھ ھسأقول لھ أنني أكر -

و أنني مستعدة ألن أكون مع أي رجل 

یستطیع أن یقدر عواطفي و یرضي 

كل ..  شيءسأخبره بكل .. أنوثتي سواه 

      عندھا إذا قتلتھ الصدمة .. التفاصیل 

ال فأو قتلني و تأرجح على حبل المشنقة 

 .إال نفسك  اً تلومي أحد
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اندفعت جنة نحو أمھا و اختطفت 

الھاتف من یدھا و ھي ترتمي تحت 

قدمیھا و ھي تبكي و تتوسل ؛ ال تتحمل 

أن یعرف أبوھا الحقیقة بكل بشاعتھا ؛ 

ال تتخیل أنھا من الممكن أن تخسره و 

و ال تشعر ؛ بسبب أم لم تعد تبالي بھا 

  .بما تحس بھ 

  

مرت بضعة أسابیع و جنة تتوسل إلى 

و تنزعھ من  أمھا كي تنسى كامل ھذا

حیاتھا ؛ كانت تتذلل لھا لتسافر معھا 

إلى والدھا و أن تبتعد عن الشیطان الذي 

أفسد حیاتھم و جعل سیرتھم على كل 

       سان لكن دالل لم تكن تسمع لھا ل

  .أو تراھا 

  

  :كانت دالل تھتف دوماً في إصرار 

أحب كامل و لن أضحي بوجودي معھ  -

أنِت ال زلِت صغیرة و لن .. بأي ثمن 

  تفھمي قط معنى أن تكون امرأة شابة 
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ال .. و جمیلة مثلي وحیدة و منبوذة 

یمكنك أن تفھمي ما كنت أشعر بھ من 

رمان قبل أن یدخل كامل إلى تعاسة و ح

أبوِك لم یعد لھ مكان في .. حیاتي 

حیاتي و حتى لو عاد و استقر في مصر 

أحب ..  شیئاً كما تقولین فھذا لن یغیر 

 .كامل و لن أتركھ تحت أي اعتبار 

 

لم تعد دالل تحاول إخفاء عالقتھا مع 

كامل كما كانت تفعل من قبل ؛ بل على 

خروجھ من أصبح دخولھ أو .. العكس 

ساعة من لیٍل أو نھار  ةشقتھم في أی

و ال تملك ؛ تراه جنة بعینیھا  اً واقع اً أمر

  .ه تغییر

  

 وم أبیھا لساعاتٍ نغرفة  يف لكان یظ 

ق ة تحدردھلس في الجو ھي ت؛ طویلة 

أحد یبالي ال و ؛  قغلمال ةفرباب الغ في

  .و عذابھا  رتھاحسب
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كانت تتصل بوالدھا في كل یوم و ھي 

تتوسل إلیھ أن یعود ؛ و ھي تتمنى أن 

تصلح عودتھ األمور و تجعل أمھا تفیق 

من نزوتھا و تتقي هللا في نفسھا و في 

زوجھا و ابنتھا ؛ و عندما أخبرھا 

والدھا بأنھ یسوي أموره ھناك و سیعود 

دخلت إلى غرفة أمھا و ھي في ؛ نھائیاً 

  :ة و ھي تھتف منتھى السعاد

     سیعود ألجلنا .. أبي سیعود یا أمي  -

أبي یحبنا و تحمل .. و سیبقى معنا 

الغربة و عذابھا لیوفر لنا الحیاة المرفھة 

أرجوِك یا أمي .. ترغبین فیھا  التي كنتِ 

اغلقي بابنا في وجھ زھرة و زوجھا .. 

ھم و عن الناس الذین و دعینا نبتعد عن

افعلي .. وسل إلیِك أت .. افتضحنا بینھم 

 .ھذا ألجلي 

  

  :ھتفت دالل في برود 

.. قولي ألبیِك أنھ ال داعي لعودتھ  -

خلعتني المحكمة من عصمتھ ھذا 
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و لم یعد لھ وجود في حیاتي ؛ الصباح 

وجھھ في ھذا البیت  و ال أرید أن أرَ .. 

 .مرة أخرى 

  

  :ھتفت جنة في استنكار 

 .ھذا بیت أبي  -

  

و ھي تھتف في ؛ ھبت دالل من فراشھا 

  :حدة 

 الشقة .. ھنا سواِك  شیئاً أبوِك ال یملك  -

و السیارة و الحسابات المصرفیة كلھا 

ثمن سنوات عمري التي .. باسمي 

و ھو یقتل بي أجمل  أضاعھا ھدراً 

مشاعر األنوثة التي یمكن أن تعیشھا 

 .امرأة بجمالي 

  

  :ھتفت جنة في لوعة 

بعده عنا أنِت السبب في .. حرام علیِك  -

أنِت التي رفضِت .. ا منھ نو حرمان

العیش معھ ھناك و رفضِت عودتھ إلى 
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ھنا حتى یوفر لِك احتیاجاتك و نزواتك 

و ھو  غدرِت بھأنِت .. التي ال تنتھي 

.. أھدرِت شرفھ و كرامتھ في غربتھ و 

أبي .. و اآلن تریدین تجریده من مالھ 

  .أبي سیقتلك .. لن یسكت 

  

لم تكن دالل تسمع لكالم ابنتھا أو تبالي 

  بما تقولھ ؛ كان كامل یأتي إلى البیت 

و ینظر إلى عیون جنة التي تمألھا 

دموع المذلة دون أن یشعر بأن الفتاة 

الصغیرة التي حمالھا فوق طاقتھا 

أصبحت كالقنبلة الموقوتة و تستعد 

  .لحظة  ةلالنفجار في أی
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  عشر الثامنالفصل 

   مرت بضعة أیام و جنة تذھب إلى المدرسة 

و تعود منھا و ھي ال تنطق بحرٍف واحد ؛ لم 

تعد تحاول إقناع دالل بالعودة عما ھي فیھ ألنھا 

  .. باتت تعرف أنھ ال جدوى من الحدیث معھا 

  

ما تفعلھ كانت تعرف أن دالل لن تتراجع ع

 و یعلم بخیانتھا  حتى یعود ریاض من غربتھ

  :و ھتف في سعادة ؛ اتصل بھا والدھا  ثم. .لھ 

أخیراً سأراِك و أضمك .. أخیراً یا جنة  -

سأعود غداً .. أنِت و أمك إلى صدري 

قولي ألمك .. في طائرة الخامسة مساءاً 

فقد حولت ؛ أن تتأكد من حساب البنك 

نھایة الخدمة و باقي مدخراتي  مكافأة

   أرید أن تنتظراني في المطار ..  ھإلی

عمك فؤاد یعرف رقم الرحلة .. ة یا جن

       .. و ھو سیصحبكما إلى ھناك ؛ 

 .و حشتیني جداً یا ابنتي .. حشتیني و



ةــــــــــــــــــــیارو            ود          ــــــــیـال قـــب  

222 

 إیمان عبد الواحــــــد

أنھت جنة االتصال و جلست على 

یعود والدھا إلیھا  غداً .. األرض ساھمة 

یعود لیكتشف أنھ لم یعد یملك أي .. 

ال .. مما أفنى عمره في تجمیعھ  شيء

  بیتھ و ال زوجتھ و ال شرفھ و ال مالھ 

    ستفقد أمھا  غداً .. و ال حتى سمعتھ 

و لن ؛ ھا و ستنھار حیاتھا كلھا و أبا

  . شيءیتبقى لھا أي 

  

خرج كامل من غرفة النوم و ألقى علیھا 

نظرة استنكار قبل أن یلتفت إلى دالل 

  :ھاتفاً 

ھل ستظل تراقبنا ..  ما بھا بنتك ؟ -

 كالسجان ؟

  

  :ھتفت دالل ضاحكة 

قریباً جداً لن تكون .. دعك منھا  -

 .. موجودة ھنا و لن یزعجنا أحد 
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في فھمست جنة ؛ غادر كامل الشقة 

  :تجھم 

ما الذي تنتظرینھ حتى تنتزعي نفسك  -

أن .. فیھ ؟  من الوحل الذي أغرقتینا

یعود أبي و یغسل عاره بدمك أم أن 

   ؛ تستیقظ زھرة من نومة أھل الكھف 

من  صدیقة عمرھاو تعرف بما تفعلھ 

أنا .. ِك یحرام عل.. ؟ خلف ظھرھا 

.. أصبحت أخشى الخروج من البیت 

الناس في النادي و البنایة یتھامسون 

حتى زمیالتي في المدرسة بدأن .. علینا 

 .ي بِك نھ و یعایروننتفعلییلمحن بما 

  

  :ھتفت دالل في برود 

قلت لِك من قبل .. لسِت مضطرة لھذا  -

      .. اذھبي إلى عمك فھو أولى بِك 

ال تتمادي .. لكن .. أو سافري إلى أبیِك 

یا بنت ریاض و تتجرئي على الحدیث 

 و إال لقطعت ؛ معي بھذه الطریقة 

  .لسانك 
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  :ھمست جنة في فتور 

.. و سیستقر ھنا .. غداً .. أبي سیعود  -

   ألنھ یحبنا .. سیعود من أجلنا یا أمي 

ماذا ستقولین لھ عندما .. و یحتاج إلینا 

.. یسألك عن مالھ و شرفھ و سمعتھ ؟ 

        كیف ستدافعین عن نفسك أمامھ 

أبي قد یقتلك .. و تحمین حیاتك منھ ؟ 

ا ھل ھذ.. سیقتلك و سیعدمونھ .. یا أمي 

أن أخسر .. ما ترغبین في حدوثھ ؟ 

أمي و أبي كما خسرت شرفي و سمعتي 

 .بسببك 

  

  :ھتفت دالل في حدة 

 أبوِك ھذا لن یقترب خطوة واحدة مني  -

في وجھي  اً و لو حاول أن یرفع أصبع

.. سأسجنھ .. ھل تفھمین ؟ .. سأسجنھ 

قولي لھ أن یبتعد عن طریقي و یشتري 

  .تخافین علیھ  نفسھ لو كنتِ 
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في فراشھا طوال  مستلقیةظلت جنة 

       اللیل و ھي تستمع لدقات الساعة 

؛ تعرف أنھا و تحدق في سقف الغرفة 

    ال یمكن أن تترك والدھا یدفع حیاتھ 

و مستقبلھ ثمناً لخطایا أمھا فقد دفع بما 

أن بلن تسمح لھ .. یكفي حتى اآلن 

یقتلھا و لن تراه و ھو یتأرجح على حبل 

  .. المشنقة 

  

في السابعة صباحاً كانت قد ارتدت ثیاب 

المدرسة و حملت حقیبتھا و وقفت عند 

    و ھي تتأملھا ؛ باب غرفة نوم أمھا 

و ھي مستغرقة في النوم قبل أن تغلق 

  .. الباب 

  

دخلت إلى المطبخ و فتحت كل أزرار 

الموقد و أغلقت النوافذ و غادرت الشقة 

و ھي تشم رائحة الغاز الذي بدأ ؛ 

  .یتسرب و یمأل المكان 
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جلست جنة في الحافلة و ھي ال تشعر 

تمأل عقلھا فكرة .. بما یدور حولھا 

     الغاز یمأل الشقة .. واحدة ال تتغیر 

         ا و سیتسرب إلى غرفة نوم أمھ

لن یجدھا ریاض .. و سیخنقھا ببطء 

حیة عندما یعود لینتقم منھا و لن یخسر 

  .بسببھا حیاتھ و ال مستقبلھ 

  

نزلت جنة من الحافلة أمام المدرسة 

و عقلھا  لكنھا ظلت واقفة كالتمثال ؛

  : ألمیردد في 

.. أمي ستختنق و تموت .. أمي تموت  -

.. بھا  ال یمكن أن أفعل ھذا.. ال .. أمي 

 .مستحیل .. ال 

  

  اندفعت فجأة تجري عائدة إلى البیت ؛ 

ترى الطریق أسفل قدمیھا و ال ھي ال و 

المارة حولھا و ال السیارات التي تندفع 

ھو كل ما یمأل عقلھا .. من كل مكان 

أنھا یجب أن تمنع جریمتھا قبل أن تتم 
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.. یجب أن تنقذ أمھا قبل أن تموت .. 

  ..یجب أن تفعل 

  

و عندما سقطت أسفل إطارات سیارة  

أنھا لن ھو مسرعة كان كل ما تفكر فیھ 

في الوقت إلى البیت تتمكن من العودة 

  .الوعي   المناسب و ھي تفقد 

  

ھبت جنة جالسة في فراشھا و ھي 

تصرخ في ذعر ؛ ضمھا حسن إلى 

  :بینما ھتف ریاض في جزع  ؛ صدره

ال .. اھدئي یا ابنتي .. اھدئي یا جنة  -

 .یستحق أن تفعلي ھذا بنفسك  شيء

  

  :ھتفت جنة في لوعة 

      أنا قتلتھا .. أنا قتلتھا .. أمي ماتت  -

.. أنا مجرمة .. قتلتھا بیدي .. یا حسن 

 .مجرمة 
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  :ھتف حسن في حنان 

أنت ال ذنب .. ال یا جنة .. ال یا روحي  -

      ما كان بین عمي .. لِك فیما حدث 

و أمك جریمتھما ھما و ال ذنب لنا فیھا 

ال .. و ھذا لن یؤثر على ما بیننا .. 

 .یمكن أن یغیر حبي لك  شيء

  

و ھي ؛ نظرت إلیھ جنة بعیون ذائغة 

  :تھمس 

أنا .. أنا ال أستحق حبك و ال أستحقك  -

.. ھي . .أنا مجرمة .. مجرمة یا حسن 

ھي جعلتني أرى الخطیئة .. ھي السبب 

ھي جعلتني .. ستر علیھا و أت بعینيّ 

ال  ..ھي جعلتني أقتلھا .. أكرھھا 

ال أعرف .. ھذا أعرف كیف فعلت 

.. و طاوعتني یدي  كیف طاوعني قلبي

ھي جعلتني .. لكنھا كان یجب أن تموت 

كان یجب أن تموت بیدي و ؛ شریكتھا 

 .ال بید أبي 
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كانت منھارة و ظلت تھذي حتى بعد أن 

أمر والدھا و  و حقنھا الطبیب بالمخدر

زوجھا بمغادرة الغرفة ؛ لكن حسن لم 

ظل یضم جسدھا .. یستطع أن یتركھا 

المرتجف إلى صدره في حنان و ھو 

  :یھتف 

ال ید .. موھومة  أنتِ .. اسمعیني یا جنة  -

 .لك في موت أمك 

  

كان المخدر قد سرى في دمھا و ھي 

  :تھمس 

جعلت الغاز یتسرب في .. أنا خنقتھا  -

لكنني حاولت .. لتختنق و تموت الشقة 

حاولت أن أنقذھا .. حاولت أن أعود .. 

استیقظت في المستشفى  ني لكن.. لكن 

أمي .. ألجد نفسي كفیفة و أجدھا میتة 

و ھي ال .. أنا قتلت أمي یا حسن .. 

شبحھا یطاردني .. ترید أن تسامحني 

كان .. و یرغب في خنقي ؛ في كل لیلة 
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لیتني مت .. ت تیجب أن أموت كما ما

 .كما ماتت 

  

  :ھتف حسن في لوعة 

لم  أنتِ .. ال یا حبیبتي .. ال یا جنة  -

تقتلیھا و ھي لم تختنق بالغاز كما 

زھرة ھي التي قتلتھما ال أنِت .. تتخیلین 

أمسكت بھما متلبسین في غرفة النوم .. 

ھي ال .. و أطلقت علیھما الرصاص ؛ 

؛ زالت تقضي مدة عقوبتھا في السجن 

و یمكنني أن آخذك إلیھا لتسمعي الحقیقة 

 ..جنة .. جنة .. بنفسك 

 

كانت قد غابت عن الوعي فوضع حسن 

رأسھا فوق الوسادة ؛ ثم التفت إلى 

ریاض الذي كان یبكي في حرقة و ھو 

  :یھمس 

ال أتخیل أنھا كانت تكتم كل ھذا األلم في  -

ظننت أنني أحمیھا .. قلبھا و تخفیھ عني 

لم .. ة أمھا عنھا سبب وفاعندما أخفیت 
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فضیحة موتھا حتى أرغب في أن تعلم ب

ال تعیش و ھي تشعر بأنھا تحمل عار 

لم أكن أتخیل أنني .. أمھا فوق أكتافھا 

ألقي بابنتي للوھم یحطمھا و یعذب 

 .روحھا 

  

و ھو ؛ انسابت الدموع على وجھ حسن 

  :یھمس 

حبك لھا جعلك تخفي عنھا حقیقة موت  -

ك جعلھا تخفي عنك حقیقة أمھا و حبھا ل

الحقیقة التي رأتھا بعینیھا .. نفسھا أمھا 

ال أدري كیف .. مسكینة ..  او تعذبت بھ

و ھي ؛ تحملت كل ھذا العذاب وحدھا 

تغلق قلبھا على جرحھا و تكتم سرھا 

كنت أظن .. حتى عن أقرب الناس إلیھا 

أنھا مسجونة في عجزھا لكنني لم أتخیل 

و لو للحظة أنھا مسجونة في بئر عمیقة 

ال أدري من األلم و الخوف و الخزي 

 .كیف استطاعت أن تتحملھ 
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 :ھتف ریاض في لوعة 

  تشفى سجنة .. لكنھا ستشفى یا حسن  -

و ستعوضھا عن كل ما ؛ و ستعیش 

لن .. ابنتي لن تضیع یا حسن .. قاستھ 

 .تموت 

 

كان حسن یصلي بجوار فراش زوجتھ 

و ھو یبتھل  التي لم تستعد وعیھا بعد

الحقیقة ستحررھا .. أن تكون قد سمعتھ ب

  .. طویلة  من الوھم الذي عذبھا لسنواتٍ 

  

و عندما فتح حسن النافذة لتدخل منھا 

       ھا ونالشمس فتحت جنة عیخیوط 

و ضمھا ؛ اندفع نحوھا .. و نظرت إلیھ 

  :فھمست ؛ إلى صدره 

 قل.. قل أنني بریئة من دم أمي .. حسن  -

 أنك تحبني و ستسامحني و لن تتخلَ 

قل أنك تستطیع أن تمزق كل .. عني 

 .. و تحررني منھا  قیود الماضي
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عندما دخل ریاض إلى غرفة ابنتھ تنھد 

تیاح و ھو یراھا قد استعادت في ار

رشدھا ؛ و ارتمت بین ذراعي حسن 

  .الذي كان یقبلھا في شغف 

  

  

  

  

  

  

  

 




