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 :إهداء

ٌجعلن من أهل إلى جدَي صدٌمً األول وحبٌبً األول واألخٌر، لٌرحمن هللا و

  الفردوس األعلى

  مً حماها هللا ألى إ، لى من جعلتنً أناإلى من تطٌب بها الحٌاه إ

 ى أبًإل ،لمن دللنً إلى من أخذت منه صفاته الجٌدة

  

 

 إلى كل من أحبنً بصدق و، كل من آمن بً ودفعنً لؤلمامجمهوري األول و إلى

 :خاصة  ، فؤحببته الضعؾ

همت  -أمانً نصر  - نهى ماضً -أسماء رمضان  - عاطؾبنسٌه  – رٌم عاطؾ

 هدٌرأحمد-دالٌا عادل –آٌه ٌاسر  - رحمه العذب - بسمه البرعً - الناؼً

 

 

ؤس التً كللت جبٌنً عدد حبات الٌأمزق فٌها كتباتً وت إلى عدد المرات التً كن

ًّ إلى أحبلمً ودمعاتً إلى للبً  ، إل
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 "سنٌة زاٌد"شكر ال ٌنتهً لؤلستاذة إهداء خاص و

 فمد كانت كضوء الممر المع و مرٌح و هادئ فً زمهرٌر محاوالتً

 ال تعرفه األلبلم.وألنها كاتبة تكتب بكامل للبها و ألنها شاعرة تكتب شعر 
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 حلك بكم إلى كل مكان، تُ تحرر العمول من عبء األبدان راءةالم

 لن تتعبواحتى تهتدوا، الرأوا و، فـ الرأوا لهٌكم عن ُمر األٌام وثمل األحزانتُ 

 شبع ال أولتهم الكتب بنهم تدبٌن كنت فً ٌوم مثلكم حتى صرت أالمراء المبإلى كل و

 لراءته لرأ ما كنت ال أستطٌعما أستطٌع فمط لراءته واآلن أ كنت الرأ، منه

 ابن كثٌرستمرأوا البن خلدون وما ، ثم فً ٌوم ابدأوا بالصؽٌر كمثل خاصتً
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 ر كالمطار المار على محطات الحٌاةالعم

 من الدهرمنا و كل محطه حٌنا  و

 

 

 

 

 

لد نجد الحزن ولد نجد  محطةٌاتنا كالمحطات من داخل لطار مار، فً كل **ح

ٌمابلنا فٌها أشخاص فالدٌن  لدالحب ولد نجد السلوان، حٌاتنا لد ٌكون فٌها فمد لنا و

إرهاق  زنا  حُ وفالدٌن أخبلق، نتولؾ فً بعض المحطات خوفا  وفالدٌن للب حب و

 شٌبا  جمٌبل  فً الؽد ** هما فمدته الٌوم ستحصلن كما هً الحٌاه دابما  ستستمر ولك
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تجلس على الممعد  عشرون ربٌعا  و ربعةذات األ فتاة جمٌلةو كتب ونافذةؼرفة م

نهد لها تت مص علٌها ذاكرتها ذكرٌات سعٌدةو ربما تأ لى البلشًءشاردة تنظر إ

َ  تنهٌدات المتحرلة ذكر عابلتها التً لم تعد تت ألما   أخرى حزٌنة حارلة محدثةو شولا

 تعٌش وحٌده بٌنها  شباحا  تراها اآلن أالتً و، تجلس بٌن جوانبهمتراهم و

 أصبحت بٌن ٌد الخالك تدور فً ملكوتهلم تعد هنا أرواحهم سبمت و جمٌلةعابلتها ال

 ، تسكن بٌن جدران منزل همعلى وحدتها بدونأربع سنوات اآلن على فرالهم ومرت 

 شبه ت اآلن أصبحت جدرانه بابسةم من األٌام دافىء ٌضج بالبهجه ووٌكان فً 

 ، لدوتها الذي تحتذي بها و، تتذكر خبر وفاة والدها لرة عٌنٌهالتً تسكنه الوحٌدة

 خذ وأ ، كان خبر كالصاعمة المفاجبةمً ناظر مدرسة االمل، حسن فهحبٌبها األول

 كان لها كل شىء، فمد سلب حٌاةأخذ  بصر وضرب للب و، معه ما أخذ

َ ثناء لأ ى األستاذ حسن فً حادث بالسٌارةتوف  ترن ، تركها ولمنزله ٌادته متوجها

  بةاتها أٌضا فً ؼٌدشهر حتى تركتها والبضع أ ما لبثتب والجُ  ؼٌابةوالدتها فً 

 وجها الحبٌب نصفها على ز كمدا  و زنا  حُ  ب تعبث بها الذباب، فارلت الحٌاةالجُ 

 نفسها من بعضه و نفسهاآلخر بعضها و

 تنمض علٌه حتى  حٌن ٌؤتً من عملهكٌؾ كانت تتشبث برلبته  ضحن متذكرةت تارة

 ، كبرتٌبلعبها حتى بعد ما على ظهره، و ن ٌمع عندما كان ٌحملهاأكاد فً مره 

 ا من على شفتٌها عندم تنتهً متبلشٌةو تخفت  ابتسامتها حتى  وما تلبث إال ثانٌة

 والدتهاٌنتظرها  فٌه والدها ونها سترجع لبٌت خالً ال تتذكر أ
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 ان حتى لطعت صفاء صدٌمتها استرسال الذكرٌات بدخولها ذفاءت تتذكر هذا و

 ً االحتفاالت صفمت المفرلعات النارٌه فً لٌال التً تشبه الطفولٌةالمكتب كعادتها 

 :تمولالباب لتدخل و

 السبلم علٌكم  خدٌٌٌٌٌٌٌحة -

 :لالتولفزت من على ممعد مكتبها و خدٌجة انتفضت

، لمد تلفت أعصابً من األٌام ٌا صفاءى موتً فً ٌوم من ٌا هللا ،  ستإدٌن إل -

 تشٌب خصبلت شعري مننِ  لبل أن ، اعملً ٌا فتاةن تلنهواشات

   

 :لالت ثم بشدةو ةضحكت صفاء بطرٌمه طفولٌ

  بعة والعشرٌن وأنتِ اه ٌجب علٌن أنِت أن تعتادي لمد أصبحنا فً الرأظن إن -

 هً تحرن لها و تها األخٌرةٌا طفله " لالت كلم، تخافٌن كاألطفال ما زلتِ 

 حاجبٌها إلؼاظتها"

 لالت:معها النظرات الطفولٌة وضٌمت عٌنٌها و ادلت خدٌخةتب

 ٌنها التً تخبب لكن اآلن سآكل الشوكبلة، سؤجعلن تندمٌن فً البٌت ٌا صفاء -

  هكذا سؤعالبن  فً حمبٌتن 

 :فؽرت صفاء عٌناها ولالت

  ، إال الشوكبلةالاااا -

 امت من مكانها تجري لتؤخذ لبٌها إلؼاظتها وابتسمت خدٌجه وحركت لها حاج

 اولة صفاء فً الوصول إلٌها أوالَ، لم تفلح محالمرٌبة منها هً، فؤخذتها و الحمٌبة

 فتحت خدٌجةالحمٌبة  وأخذت منها الشوكبله وتناولت منها لطعة وهً تنظر 

 نتصارها لصفاء وتبتسم إل

 لطعة  فابتسمت إعطاءها و  اء كاألطفال محاولةَ كسب شفمتهانظرت لها صف 
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 اء رأسها كاألطفال، فؤنكست صفأكثر وهً تومىء برأسها رافضة خدٌجة

 :حمٌبتها واتجهت لصفاء ولالت لها ؤمسكت خدٌجهف 

 افتحً حمٌبتً -

 :ٌدها لتؤخذهاهً تمد فسؤلتها صفاء بشؽؾ و

 ؟ِلما، هل بها حلوى

 :بموة على صدٌمتها ولالت ضحكت خدٌجة

 ما زلِت تفرحٌن بمطع  ،هنا األصؽر ًّ صؽٌرة  وأنتِ ٌن عل، تمولٌا هللا -

  الحلوى مثل األطفال الصؽار و الشكوالة

 طمى حلوى الخُ و لوحٌن من الشوكبلة فوجدت فٌها  فتحت صفاء الحمٌبة بسرعة

 عٌنٌها المتسعتٌن كمط ٌحتن بصاحبه فنظرت لخدٌجة بكامل انتباه حواسها و، اللذٌذة

 :سمن التونة ولالت وهً تهتؾبه  ألنه أعطاه طبك كبٌر

  ، تعٌٌش تعٌٌش تعٌش صدٌمتً الجمٌٌلة -

 :ضحكت خدٌجة وهً تلتفت حولها ولالت

 نُفضح ٌا مجنووونة، ستجذبٌن عٌون العاملٌن علٌنا و

 :لوى بٌدٌها وتنظر إلٌهم وتبتسم بببلهههً تُمسن الحلالت صفاء و

ًّ مف ،شًء ، لٌس لهم عنديفلٌنظر من ٌنظر -  ، إن أرادوا جنونةلٌمولوا عل

 لم نفعل ،  أن ٌمولوه سواء فعلنا ما نرٌد أو فبكل األحوال هم سٌمولون ما ٌودون

 المهم أن ال ٌكون فعلنا حراماَ أو فٌه أذى 

 :نظرت لها خدٌجة بإعجاب ولالت

جن على اآلن أن أحمد سٌُ  منذ درن، أُ ٌا للعجب سوفهلفٌو صدٌمتً طفلة  -

  ٌدٌنِ 

 لالت :أسنانها بالكامل و صفاء حتى بانتضحكت ف



  محطات الفقد
 بقلم/ رحاب إبراهيم عجم

 

9 
 

 الجنون لد ولع  ، بل ُجن ٌا صدٌمتً

 :هزت خدٌجة رأسها بشفمة مصطنعة ولالت

 ، ستضٌع زهرة شبابن فً الجنون على ٌد صدٌمتً مسكٌن ٌا أحمد -

 ضحكت صفاء كثٌراَ فضحكت خدٌجة هً األخرى وكؤن الضحن أصبح عدوى 

 : منها، ثم أردفت لابلة ممتعة

 أوفى فتاة على أطٌب وجل محظوظ، فمد حظى بؤجمل ولكن ٌا له من ر -

 ، حظى بؽالٌتً التً لٌس لها مثٌل فً العالم كله، حظى بصدٌمتً اإلطبلق

 ها صفاء بعٌنٌن تؽشاهما الدموع وعلى ثؽرها ابتسامة خافتة صافٌة نظرت ل

 ، خوؾ الفمدان، وكٌؾ هو حالها اآلن ، فهً تعلم أن خدٌجه تعانً منكاسمها

 ة حتضنمهً تمؾ وشن أن تفمدها هً األخرى، ولالت وعر أنها على فهً تش

 : ٌدها

 لكنه أبداَ لن ٌحظى بالجزء ، كزوجة  ورفٌمه لرٌباَ هو حظى بً كخطٌبة و -

 ال أحد ٌستطٌع أن ٌحظى به أبداَ ؼٌرنولخاص بِن ا

 من عٌنٌها تتجلى على صفحة وجهها،  لد ظهرت الدموعنظرت لها خدٌجة و

 رها بحضن ٌسع ع، فٌكفى أن تترجم مشادون أن تنطك بجملة صفاءاحتضنت و

 كل الكلمات 

******* 

 باتت تفتمد  صفاء هً األدرى بحالة خدٌجة الحساسة ناحٌة الفمد، فـ خدٌجة

 داَ ، أصبحت ترى أنها ستفمد كل من حولها واحعبللاتها مع اآلخرٌناألمان فً 

 بعد، لم تفمده فٌما تتعلك بؤحد وعلى نفسها خشٌة أن  ؽلكتُ ، فؤصبحت تلو اآلخر

 ، بل أصبح كل ذلن المزاح والتعرؾ على اآلخرٌنتحب  كما كانت تعد اجتماعٌة

 التً تعرفت علٌها منذ مدةبوحدتها بمن حولها و ٌملمها فاكتفت
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 تنادي على والدٌها، رآتها وهً ، تبكً وكانت تراها تصرخ كل لٌلة وهً نابمة

َ  ما اعتكفتعند هزٌلةو ضعٌفة  ، لوال عن الطعام أٌاماَ رافضة أن تتناول شٌبا

 بؤن تؤكل شٌبا، رأتها و هً  الدٌها إلى خدٌجةتوسل واألدوٌة وتدخل األطباء و 

 ب هً تنتحتنظر فمط للفراغ، لم ٌراها أحد و ال لوةوعلى السرٌر ببل حول  ممدة

 تفمد بصرها رة أخرى حتى ال نهاراَ حتى حذرها طبٌب العٌون من البكاء ملٌبلَ و

 األكبر من لكن لصفاء النصٌب من رآوها هكذا  خالة خدٌجةوعابلتها هً وفمط 

 تشعر بها كما تشعر هً هذا فهً دابماَ معها و

  بنفسها

 

ُحفرت  ترى كم حفرة، ٌعنً أن تفمد بصرن فبل تستطٌع بعدها أن **فمدان األهل

ن من صوت ا أن تسمع صوت عدو، أو تفمد سمعن فبل تستطع بعدهأمامن

شعورن فٌختلط علٌن كل شًء، فاألهل ٌعنً البصٌرة ، أو أن تفمد صدٌمن

كل  ٌلة فمدت خدٌجةفً ٌوم ولوالصواب، والشعور بالخطؤ و وصوت الضمٌر

  **كل اتجاه، فؤصبحت تتخبط بحواسها

 

******** 

 

 هً تحاول أن لت بعد أن نظرت فً عٌن صدٌمتها ولاللٌبلَ و سكنت خدٌجة

 ح:تبتسم بمر

 أرتدي الفستان الرابع  ، حتىفً فستان الزفاؾ ن ٌرٌد أن ٌرانِ أنا أول م -

على اإلنترنت وأخذ العدٌد من الصور لً به معن، وأرسم الحناء  الذي رأٌته

   أشٌاء كثٌٌرة جمٌلةو أحضر أتسوق لِن على ٌدي، و

 لالت :ضحكت صفاء و

 !!؟ن مِن أن أتزوج حتى تفعلً كل ذلنهل ترٌدٌ



  محطات الفقد
 بقلم/ رحاب إبراهيم عجم

 

11 
 

 :مردفةلالت و خدٌجةابتسمت 

 ، حتى أنمل بها كتبً أرٌد أضع ٌدي على ؼرفتن بالكامل ،ال هنان شٌباَ آخر -

 التً لم ٌعد لها متسع فً ؼرفتً 

 :ص ما بٌن حاجبٌهاهً تعكعٌنٌها ولالت وفؽرت صفاء فاهها و

 ٌا لِن من خبٌثة -

 :ضحكت خدٌجة هذه المرة وتلتها صفاء حتى سكتتا، فمالت خدٌجه بهدوء

 ، بعد أن تسافري مع أحمد إلى كندا بعد الزواجا فمط أخاؾ أن أفمدنأن -

 :نظرت لها صفاء بتمعن ولالت لها

 ، مشاعر الملوب الموٌة ٌحطمستطٌع أبداَ أن ٌُبعد العبللات وبُعد المسافات ال ٌ -

 ، خذي داَ أب رابطة األرواح المتآلفةال تستطٌع أن تكسر رابطة الدم  و المسافات

 ارنهذا فً اعتب

 لالت :بؤرٌحٌه كبٌرة  و ابتسمت خدٌجة

 سوفه لٌألم ألل إنن ف -

  فضحكت صفاء وتلتها خدٌجة
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 ، رفٌمة حزاناألورفٌمة األفراح و، العمر ، رفٌمةلة خدٌجةصدٌمة طفوهً صفاء 

 االشك من و رفٌمة كل الدروب الشاله، ودروب العلم واألعٌاد، الداءالصحه ودروب 

 الوحٌدة المتبمٌة هً وعابلتها من حٌاتها السابمة وها هً اآلن ، عابلتهابعد وفاة 

 ما متدعو لها أكثر و تتمنى لها السعادة نه رحٌل لٌس كرحٌلهمالحمد هلل أترحل و

 حمد خطٌبها شاب حسن أ، ٌستحمهامع من  الحمد هلل ستبدأ حٌاة جدٌدةو، تدعو لنفسها

 سٌحمٌها  ،هً من نفسهكٌؾ ال و ٌمتها ونفسه طٌبة مثل صد، ملٌح الوجه ،الخلك

 لنصفٌن لد التمٌا أخٌرا  ، وتتمنى لهما السعادة، وٌحبها

  دابما  و ، دابما معها فً كل شًءوهً معها صعب علٌها فرالها فمنذ الصؽرلكن ٌ

 على  نادره لم تستطع الحٌاة دالةٌحسدون ص، حسدهمنظر الجمٌع ومحض هم 

 .حمدأللكن هنٌبا لها و ،اتتركهوها هً ترحل و ،تبلفهاإ
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َ لم ٌتبمى لها أ  سترالٌا من عابلتها إال خالتها رشا وهً تعٌش مع زوجها فً أ حد فعلٌا

 طوال حٌاتها اال مرات للٌلة، لم تكن عابلتها كبٌرة فوالدها كان  لم تراها كثٌرا  و

 الدتها لم تكن وو، دٌه الكثٌر من المعارؾ واألصدلاءلكن ل وحٌد عابلتة الصؽٌرة

َ و، ال أخت واحدة وهً رشالدٌها إ  والدتها لٌس لها حٌدة والدها وو كذلن هً أٌضا

 خوهإ

 عابلتها رجعت مصر لتمكث مع ابنة أختها بعد وفاة  ها خالتها وحٌدةلم تترك 

 وتؤخذ بٌدها وتزٌح عنها آالم للبها  لتواسٌها، خلفها شهر تاركه كل شًءثبلثة أ

 لى لتسافر معها إ صبحت ٌتٌمة االم و االب ، ألحت علٌها كثٌرا  أ النابضة لفتاة

 ال ترٌد أن تترن بٌت عابلتها ٌسكنه التراب ً ه، فلكن خدٌجة رفضت بشدةسترالٌا أ

 ؼربة و، والدها ووالدتهاؼربة  فمد  ، ال ترٌد أن تعٌش ؼربتٌن فً جوؾ واحدو، 

 الوطن 

 عملها على ها والخوؾ ٌنهش للبها ون عدول خدٌجة عن لرارها، فتركتٌبست رشا م

 ، لكنها ستبذل لصاري جهدها للتؤثٌر علٌها أختها الوحٌدة المتبمٌه لها من عابلتهاابنة 

 ما ستحصد  ٌوماَ وال تتكلم فٌه معها  اَ واحد لن تتركها ٌوما  لرارها وو العدول عن 

 .نتٌجة إصرارها بالموافمة
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 رشا فً ولفت خدٌجة و ،عضن البهببعضالتصبر عد ثبلثة أشهر من المواساة وب

 حداهما راحلهالمطار فإ

 رشا و تمول :خالتها تتحاٌل علٌها  

ًّ ألجل خاطري ٌ -   ا ابنة أختً ، تعالً مع

 لالت:ردت خدٌجة رافضة بخجل و

 ، فؤنا ال أستطٌع أن أترن بٌت والدي ٌسكنه التراب و لن أعتذر ٌا خالتً -

 ، وأصدلابً، سؤشعر بالؽربة بدونهم أكثرأن أترن وطنً وعملً أستطٌع أٌضاَ 

ًّ فـ معً هللا ولن ال تملمفمدان أبً وأمً فمط ، وٌكفً أن أشعر بؽربة   ً عل

 أٌضاَ معً صفاء و عمً رزق و خالتً فاتنٌضٌعنً و

 دون  ها ستتركها وحٌدةألن كثٌرا   بكت لكنهاطمؤنتها كلماتها اآلخٌرة علٌها و

 لالت:ها واحتضنت ها ثممعرفٌك من دمها 

 مراراَ  سٌظل ُمشرع لِن أبوابه ٌا عزٌزتً، أرجو منن أن تفكرِ بٌت خالتن  -

ًّ فً أسترالٌا، وحتى تمرري سؤهاتفن ٌومٌاَ لئلفً أن   ، و  طمبنان علٌنِ تؤتً إل

 أن تهاتفٌنً إن حدثت مشكله ما لمدر هللا تنتبِه لنفسن وأرجو منن أن 

 ضاَ انتبِه لنفسن و انتبِه لعابلتن، وفً المرة=حاضر ٌا خالتً إن شاء هللا، أنِت أٌ

  أحضرٌهم معِن فلمد اشتمت لهم  المادمة

 : لالت لهابتسمت رشا و فؤ

 ذلن ٌا عزٌزتً   لنِ  -

 حتضنتها بعد أن أألسترالٌا  خٌر للطابرة المتوجهةمع النداء األرشا رحلت ثم 

  طوٌبلَ 
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َ منزل فؤح، دخلت من باب الرجعت خدٌجة إلى بٌتها  ، دث الباب صرٌراَ ُمزعجا

 ، أنا ؟تشتاق إلى أصحاب البٌت لذلن تبكًهل ": إلى الباب تسؤله بحزننظرت 

 ٌضع الزٌت على إنن فمط ترٌد أن ٌعتنً بن أحد و ، أمأٌضاَ أشتاق إلٌهم

 ، فؤنا سؤهتم بن معن، ال تملك أٌها الباب الحزٌنمفاصلن كما كان ٌفعل أصحابه 

 سؤهتم بتلن األزهار، لكن ٌا ترى هل ً و أمً و أٌضاَ كما كان ٌفعل معن أب

  راعٌها، أخاؾ من تلن المهمةعندما كان ٌسمٌها  زهىستزهى ألوانها كما كانت ت

 شعرت و فـ ٌا ترى هل ستتمبلنً بعد أن  تحب باتات والزهور تشعر وبالذات فالن

 "أتمنى ذلن"تنهدت ثم لالت :  ...تعودت على حب راعٌها

 ، فوجدت إلى البٌت عندما اشتمت رابحة ذكٌة شهٌةمطبخ بعد دلوفها اتجهت لل

 :شوكبلة وبجانبها ورلة مطوٌة، ُكتب فٌهاكة عك

 لة كبت حبٌبتً خدٌجة طٌبة الملب ورلٌمة المعشر، لوٌة رؼم لوة الوجع و لٌنة

 ، أتمنى أن تفكري ملٌاَ حبٌهلم أشؤ أن أذهب دون أن أصنع لِن شٌباَ تُ وردة ندٌة، 

 حاَ باهراَ اجأتمنى لِن أٌضاَ نطمبن للبً، و، حتى ٌعنديفً االنتمال ألسترالٌا 

 ، ال وناَ طٌباَ مثلننزوجاَ حرأسن حتى لدمن وسعادة تؽمرن من فً عملن و

 حولن حتى وإن طالت المسافات، فمط ، فكلنا دابماَ تسلمً للوحدة ٌا عزٌزتًتس

 ٌر حبً لِن "خالتن"مع كامل و وف، عندن  آشري وسترٌنً فً لحظة

 : فً أمان هللا ٌا ابتسمت خدٌجة وداعبت للبها الفرحة، لبلت الرسالة ولالت

 خالتً 

 التً ٌجلس  التطعت لطعه من الكعكة، وأمسكت الرسالة، وجلست على األرٌكة

 تؤكل الكعكه و تبتسم  ؛ا والدٌهاهعلٌ
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 ، لكنها رحلة الطوٌلةبٌتها منهكة إثر ال، وصلت رشا إلى بعد عدة ساعات طوٌلة

 ، فهً الروح أكثر، الحزن لابع فً للبها، فوفاة أختها وزوجها آلمها بشدةمنهكة 

 م وأب وصدٌمة، هً التً أالوحٌدة المتبمٌة، فمد كانت لها أخت وكانت عابلتها 

 ، أما زوجها فمد كان الرجل هً التً سهرت على راحتها، راعتها حتى كبرت

 ، لكن الذي ره بالخٌر وتحبه وتحترمه كما تفعل مع أختهاالنبٌل التً ستظل تذك

 عندما  تذكرها بنفسها وهً صؽٌرة زناَ هً خدٌجة، فتلن الفتاةؼلب روحها حُ 

 ، كٌؾ علٌها فرد فً عابلتهم الصؽٌرة هً وأختها، حزٌنة توفى والدها آخر

 ، كانت تتمنى أن تؤتً معها إلى أسترالٌاستواجة وحدتها بمفردها

  ها فً كل آذان ٌُرفع و فً كل صبلة، لكنها ستدعو لفشلت فً إلناعها لكنها

 تُمٌمها

 

 ، فتناهى صوت إؼبلق الباب فتحت رشا باب بٌتها ثم دلفت وصفمته من بعدها

 اشتمنا ، فهرع األطفال علٌها ٌنادونها "ماما" "ماما" زوجها وأوالدهاإلى أذان 

 إلٌنِ 

 م عبٌر روابحهم التً تشتاق لها تشنهم ونزلت على ركبتٌها تحتضعندما رآتهم 

 : ولالت

  شتمت إلٌكم ٌا أحبابً كثٌٌراَ كثٌٌراَ و أنا أٌضاَ أ -

 التً تؽوصان فً عٌنٌها، محاوال  أن عٌنٌه ا، وثم نظرت إلى زوجها المبتسم له

فبادلها االحتضان  ،منها ، فدنت منه هً أكثر تحتضنهدنا ٌرى ما خطبها، 

 :بؤشتٌاق وهو ٌمول

 شتمت إلٌِن ٌا حبٌبتً أ -
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 : فردت علٌه بشوق أكبر

 أكثرشتمت إلٌن وأنا أٌضاَ ٌا حبٌبً، أ

 : ثم نظر فً عٌنٌها ولال

 ، هل ستكون بخٌر ناآل كٌؾ حال خدٌجة -

 : فلمعت فً عٌنٌها رلرلات دمع ولالت

 ، إن شاء هللا ستكون بخٌر إنها فتاة لوٌة -

  = إذاَ لماذا تلن الدموع المحبوسة

 :م ولالتردت بؤل

 علٌها  أنا فمط حزٌنة -

 :و ٌمول لها محاوالَ التخفٌؾ عنهاهاحتضنها مرة أخرى و

 حٌاتنا ما هً إال محطات ٌعبر علٌها لطار أعمارنا ، ال تحزِن ٌا حبٌبتً -

  ناَ ثم ٌستمر حتى تتنتهً أعمارنا، و بما إنها فتاة لوٌه ، ٌمؾ عند كبلَ منها حٌ

 ن المحطة بسرعة من حٌاتها، ستنتصر على فستتنتهً تل ،الجمٌلةخالتها ك

 وستؤتٌها تلن المحطات السعٌدة  بسرعةأحزانها مصاعبها و

 ٌوماَ ما

 ابتسمت ، فـ دابماَ ٌستطٌع هو وحده أن ٌرٌحها بكلماته تنهدت رشا و

 

 ن علٌها كل ما حدث فً ؼٌابها ٌمصو جلست رشا بٌن عابلتها الصؽٌرة الجمٌلة

 :وصلت إلٌها رسالة من خدٌجة فحواهاف، نبحب، وٌضحكون وٌتسامرو

 ، ولون هكلماتها الجمٌله العذبخالتً حبٌبتً، شبٌهة أمً فً دؾء حضنها، و

 العسلً، وابتسامتها المشرلة و لطافة روحها، وأفضل من صنعت الكعكة عٌنٌها 

 ، أنا آكل اآلن المطعة الثانٌة من الكعكة وممتنة لِن لخبزها بعدهامن  بالشوكبلة
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ًّ ن أجلًم  وانتبهً أنِت لنفسن، وأتمنى لِن السعادة ولعابلتن ، ال تملمً عل

  "بنة أختن التً تحبن كثٌراَ "خدٌجةمن ابً، من كل لل الصؽٌرة

  ، ثم انتبهت إلى أطفالهافابتسمت رشا و تنهدت براحة

  لمة هاتفٌةكل ٌوم مكا رشا على عهدهم ٌتحدثونخدٌجة و هكذا ظلت كبلَ منو 

 أو عن طرٌك الرسابل  السكاٌب بواسطة
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 عمر

 

 

 

 ًّ  ٌنادي على زمٌله ، ٌن من عمرهالعشرفً الثامنة و، فً ممتبل عنفوانه شاب فت

 صدٌك ، صدٌك الكفاح والحلم ، وهزابمه وانتصاراته ،وسبلمه رفٌك حروبهو

 نماإهالملب و

 :بخوؾ وللك على صدٌمهعمر لال 

 لى هنا، فالمكان أكثره ملؽم مصطفى، اترن هذا المكان بسرعة وتعال إ -

  لم تحدد أماكن المنابل بِعد هنان واألجهزة

 رد مصطفى و لال :

  أٌضا  الشكونفمط ٌنتابنً الفضول حول المكان و، أنا حسنا  سآتً حاال   -

 ، تعال إلى هنا لبل أن ٌمتلن فضولن كما لتل المط = هل أنت مجنون ٌا مصطفى

 ، هل ستؤتً أم أطلك علٌن النار 

َ  ٌمول مازحا  لبى مصطفى نداء عمر و هو ٌبتسم و  :بحاجبٌه العبا

ًّ ٌا عبلتًهل ت -   ؟خافٌن عل

َ فرفع عمر ٌ  :لها ولال ده على مإخرة رأس مصطفى صافعا

 !؟هل أكلت الشمس دماؼن، ر ٌا عنترةأنا عم -

 ٌركض مصطفى وراء عمر  ذ فجؤة  إو، ر و هو ٌتوعدفؤدار مصطفى رأسه لعم

 :وٌمول

  ، ال ال لن أدعن تفلت من ٌدّي ٌا ُعبل تفلت من ٌدّي ٌا عمرلن أتركن  -

َ اوهلطع المابد ركضهم و  :صوته لاببلَ  شتهم رافعا



  محطات الفقد
 بقلم/ رحاب إبراهيم عجم

 

21 
 

 مصطفى انتباااه ، النمٌباثبت مكاااانن، النمٌب عمر -

 باؼتهم صوته المرتفع المحذر بعد أن أدوا التحٌة العسكرٌةتولفوا و

 : ثم لال مرة أخرى

 ، هل هذا صحٌح أم الااضباط الجٌش المصريرفات ال تلٌك بهذه التص -

 :أكبر بشدةأخرى  ، ثم لال المابد مرةلم ٌنطموا بكلمه حرجا  

 لوال لً هل هذه تصرفات تلٌك ، ، هل أكل الهر لسانكمانً أصواتكماسمعو -

 بالجٌش المصري  بضباط

 هم ٌمولون :رفع عمر ومصطفى أصواتهم و

 ال ٌا سٌدي  -

 د أن تسمع كل ذرة رمل من الصحراء أصواتكم، أرٌ=ارفعوا أصواتكم أكثر

 ، تلن التصرفات ال تلٌك بضباط الجٌش المصري ااا ٌااا سٌديالا -

 :فؤردؾ المابد لاببل  

 ، اذهبوا إلى الحبس التؤدٌبً اآلنحسنا   -

:ى وعمر وتهامسا بتذمرمن مصطف بعد جملة الحبس التؤدٌبً تجهم وجه كبلَ   

 أحد ، فـ نحن لم نخالؾ أوامر حبس التؤدٌبًلنا حتى نذهب إلى الماذا فع: عمر

 

 أن نذهب للحبس التؤدٌبًعلٌه نخطؤ خطؤ  واحدا  ٌستحك لم و

 ال نعجبه  بللا  ، مهما فعلنا من أشٌاء جٌدةمصطفى : هذا المابد ، ال ٌستؽٌثنا إط

 رد عمر لاببل  :

 ٌعرفنا  ٌرى أننا ُمرفهٌن ألن حضرة "الفرٌك أول فوزي"، و هو كٌؾ ال -

 ننا دخلنا هنا بالواسطة و ، هو ٌرى أمن لبل أن نكون ضباط فً الجٌش

   المحسوبٌة

 :مرة أخرى صمتا للٌبل  ، ثم أردؾ مصطفى لاببل   
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ما بالن لمد كنا بالفعل حممى ٌا صدٌمً، لمد كسرنا لاعدة االنضباط،  -

ن عاللٌن ٌتهاوشان هكذا كاألطفال، لكن فما بالن بضابطٌن راشدٌبرجلٌن 

 ، على الرؼم إنه فعبل  ال مابناأعتمد أن المابد محك فً علجٌش، فً ا

 ٌستثؽٌنا 

 لال :عمر ضاحكا هو اآلخر و رد

 أعتمد إنن على حك  -

 :التؾ لهما المابد و لال بحدة

 ثنان أنتما األفٌما تتهامسان  -

 :ارتبن كبل  من عمر ومصطفى ولاال فً صوت واحد

 ال شًء ٌا حضرة المابد -

 :بخبث ولالفابتسم المابد 

 حسبت إنكما تتذمران مثبل   -

 :فؤومبا برأسٌهما بالرفض، فمال بشده مفرطة أرٌد أن اسمع صوتٌكما

 :فماال بسرعة وبصوت عالً

 ال نتذمر ال ٌا حضرة المابد ، -

 :فمال مردفا  

 ا فً ُخطاكما إلى الحبس التؤدٌبً، أرٌد أن أرى الهمه، هٌا " لال جملتة أسرع

 " هو مبتسماألخٌرة و
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 حافل بالمهمات  باط الجٌش المصري األوفٌاء تارٌخه، أحد ض المابد ٌاسٌن

 مدم" ، ٌظهر كإنسان "م الصعبة الخطرة واإلنسانٌه أٌضا ، رتبته العسكرٌة

 و من هم تحت إمرته الصؽارٌعامل الضباط ، ولاسً الملب صعب المعاملة

 ال ٌترن فرض الرأي ، و اآلمر،نبرة ال ٌتفاهم إال بالصوت العالً و ،بمسوة

 فٌه، لم ٌرى له أحد نفذ دون الرجوع ، ما ٌموله ٌُ للطرؾ اآلخر مجال للنماش

 ٌتناول طعامه ، لم ٌره أحد فً صالة الطعام صدٌك، أو شخص لرٌب ٌحاوره

 إما بالؽرور أو  هفٌصفون ال ٌشارن أحد شٌبا  على نفسه و ، ٌؽلكبجانبهم

  هم ال ٌعلمون إن هذا هو العهد الذي أخذه على نفسه ، لكنلجحود وأحٌانا  بالمعمداب

 ٌكون لاسً حتى ال ٌتودد أحد أن أال ٌمرب أحدا  حتى ال ٌتعلك به، و ، عهده هو

 ، أال و هو خطؤه األول والجسٌم على روحه الممزلة حتى اآلن، ٌحذر من إلٌه

 "التعلك"

 ، بشوش المعشر، ودودلٌن  ،سٌمول عنه "ٌاسٌن رلٌك الملب من كان ٌعرفه لدٌما  

 ، أفضل من تفارق االبتسامه محٌاه أبدا ، صدٌك وفً، اجتماعً بشكل مفرطال 

 ٌُلمً النكات على اإلطبلق ، لكنه تحول "

  را  بعد فمد صدٌمٌه أمام عٌنٌه ولم ٌستطع إنماذهماى كثٌانَ المابد ٌاسٌن عَ 

 إلى  ستطع فٌها العودةالبٌت مدة كبٌرة لم ٌ لزم حساس، بعد تلن الولعةإنسان هو 

 له وأهتمامهم بحالته،  رإساءه و زمبلإه ، لكن بعد مكاتفةبسهولةمزاولة عمله 

 واحتسب ، رجع بعدها للعمل بصوره شبه طبٌعٌة، والتهى فً عمله ومشاكلة

  برؼم ألم الفراق فً مكان أفضل من هنا بكثٌر وشعر بؤنهما صدٌمٌه شهداء و

 لمً النكات على البشوش أفضل من ٌُ ن المرح، فهذا أفضل لهما، وعاد ٌاسٌ
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 تنسى النكات والتً جعلته ٌكره الثانٌة  اإلطبلق مرة أخرى، حتى جاءت الولعة

  نأخرى أفضل أربعة جنود م االبتسامة محٌاه، عندما مات أمام عٌنٌه مرة

 تؽٌرت  اثنٌن كانا أخوٌن، بعد تلن الولعةمنهم ، كانوا أصدلاء وخٌرة الشباب

 لم تمتل األربعة  ما بداخله، فتلن الولعة ، تؽٌر شًء  تماما ، أصبح آخرمحه مبل

 فً تلن اللحظه عهد على نفسه أال أٌضا ، و بل لتلت شٌباَ ما بداخله فمط جنود

 ٌتعلك إال بالفمد

 

، لكن كل  منا ٌخسر شًٍء ما بداخله ٌختلؾ عن **نتشابه فً فمداننا ألحبابنا

 فً حماٌة نفسه باختبلؾ شخصٌته** ٌمة مختلفةطرمنا  كل  لكما  اآلخر،
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 ٌتسامران فً الحبس التؤدٌبً فـ ظبل عدة ساعات كبلَ من مصطفى وعمرجلسا 

 لال و، للمابد ٌؤدون التحٌة العسكرٌة، منهما ولؾ كبلَ ف ،مزالج البابتح فُ  حتى 

 :الهم

  كبٌرةعة االجتماعات فؤمامنا مهمه هٌا إلى لاعمر ، مصطفى  -

 لت الجد و لباب كالسٌل الجارؾ فمد حان واندفعا لد ا ،فور سماعهما تلن الجملة

 ال ٌدخلون ، ٌلمبونهم بالتوأم المنتحر تلن األولات لملبً عمر ومصطفىما أحب 

 علٌهم المابد  ، و لهذا بالتحدٌد ٌمسوال ونجحوا فٌها برلم لٌاسً جدٌدأي عملٌه إ

 ذان الشابٌن ممٌزٌن هفمده شًء  آخر بداخله، وموت ٌ، فهو ال ٌنمصه ٌاسٌن

 و  أو لحماسهم الملًء بالحٌاة ٌعلم ِلما، ربما لصدالتهم الممٌزةال و، بالنسبة إلٌه

   من الدفع الجدٌدة هما أكفؤ ضباط الجٌشف الشؽؾ

 خلؾ المابد وانضموا الى الحلمة لى ؼرفة االجتماعات دلؾ عمر ومصطفى إ 

  تحدث رجل خمسٌنً ذو ولار ومهابه، حلمة فرسان العدالة التً تشبه المستدٌرة

 :بل  بلا كلماته و  تتجلى من وجهه

 هً السبلم علٌكم ٌا حضرات الضباط، هذه األٌام أمامنا مهمة كبٌرة جدا  و -

 نكم أن تمولوا إنه الرأس الكبٌرة فً ، ٌمكبؤكبر تاجر أسلحه فً مصراإلمسان 

  الذي ٌسمى "زٌن الهوٌدي" ، رأس الحٌه هذااألسلحة منها وإلٌهاخروج دخول و

 المخدرات وكل ما هو ؼٌر فمط بل أصبح ٌتاجر فً  رة األسلحةلم ٌكتفً بتجا

 ألجل  الرجال الذٌن ٌولون إلٌه الطاعة، ٌعمل لدٌه الكثٌر من شرعً بالمرة

 أن تلن ، لكن لو ٌعلمون على لممة العٌش الحفاظ

 ، لكن هكذا هو سٌفتن بهم ال محاله ما ٌوما   ؛لاللممه ما هً إال سم بطًء المفعو

إما الجنه ٌا إما النار ونحن فمط علٌنا االختٌار، أعلم أن الحٌاة ختبار ٌا األ

فمر و بٌن حجري رحا الحنت من الطبمات التً طُ و هنان الكثٌر  أصبحت صعبة

 ، أختبارا  للمادةختباراألجزء من  هذا أٌضا  و ،الجهل
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النجاح فً األستراتجٌات البلزمة للبدء فً تلن المهمة و تم التخطٌط ووضع

 انالذي ٌبث سمه فً كل مك كٌفٌة المضاء على ذلن الثعبان

لبل أن ٌنفض االجتماع ، وجه و، بعد انتهاء "الفرٌك أول فوزي" من إلماء كلمته 

 :لاببلَ  كلماته  عمرلمصطفى و "الفرٌك أول فوزي"

 ، لكن هذه فً فرٌمنا اأهمٌتكم مدى ونبالتؤكٌد تعلم اتمنمصطفى، عمر أ -

 فلذلن سٌكون احتكاكما بتلن المهمة ؼٌر ، من أي عملٌه شاركتم فٌهاالمهمه أكبر 

 ال أرٌد أي مساعدة زمبلبكم، فهم أكثر خبرة منكما بكثٌر، و، علٌكما فمط مباشر

  المفاجبهحركاتكم تلن تمن 

 :ول فوزي" عن لراره  لاببل  محاوال  إلصاء "الفرٌك أ ،ال ٌُفتر بحماسرد عمر

 أن نباشر بجزء مهم فً العملٌة وسنكون عندنحن نستطٌع  لكن ٌا سٌدي -

 حسن ظنكم بإذن هللا 

 :ٌلٌه مصطفى لاببل

 .......كما لال عمر ر، نحن نستطٌع فعل الكثٌنعم -

 :( ولال بحكمة)الفرٌك أول فوزيلاطعه الرجل الكبٌر

لن أخاطر  ن المهمة، لكن هذه المهمةأعلم أنكما متحمسان لتنفٌذ مهمة كتل -

فذلن الحماس الشدٌد سٌإدي إلى  اأٌضا  لن أخاطر بكمفسدها وٌُ فٌها بشًء 

 لتلكم أنتم أٌها الصؽار

 :لال عمر

 .........ٌا سٌدي لكن -

 :بعصبٌة لالو "فوزي لاطعه "الفرٌك أول

 ، أنتم با  ، ولكن لتعلموا شٌ، علٌكم بتنفٌذ األوامر فمطلم ٌعد هنان كبلم ٌمال -
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  ا، لكن علٌكما مستمبل باهرنتظر منكمالضباط الٌافعٌن فً الجٌش، وأنا أأكفؤ 

  التعلم فً تلن المهمة المشاهدة واآلن و خصٌصا  

 :ولبل أن ٌنصرفا لال مصطفى "فوزي مصطفى "الفرٌك أولو شكر عمر

األراضً التً ٌملكها زٌن بالمرب من  151ٌا سٌدي هنان عند الكٌلو  -

 ، أرض ٌديالهو

 ا أنفاق تإدي إلى نهاٌة الحدود وأظن ، فتلن األرض بهفمط  للتنوٌه لكنملؽمة و

 باسم  ن مسجلة، لك ٌدي لتسهٌل عملٌات النمل المشبوهةزٌن الهو إنها بفعل

 شخص آخر

 التخمٌناتانفض األجتماع بؤخذ كل األحتٌاطات وهكذا لفت هذا أهتمامهم، و
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 الرجل الستٌنً الولور، من الزمن الجمٌل الذي انتهى  فوزي  ل"الفرٌك أو

 جٌش ضابط بال مثل بالً األجداد، لكنه لن ٌكون ٌوما  جد،شخص بسٌط 

 اٌة تلن الببلد التً ٌحفظها هللا لبل أي أحد، وهب نفسه لحمالمصري

 ، بل هً متزوج منذ أكثر من أربعٌن عاما ، زوجته هً طفلتة الوحٌدة ومدللته

 التً ال ٌستطٌع العٌش بدونها، حبٌبتة منذ الصؽر وخطٌبتة فً عمر بة الملب ح

  كان ٌرٌد أن ٌنجب منها الكثٌر من األوالدذلن، ٌحبها وزوجته بعد الشباب و

 ً ة التحالصال الذٌن سٌملكون جزءا  منها ومنه، لكن لم ٌشؤ هللا بؤن ٌرى ذرٌته

 ، الفمد الذي نوصم به لبل أن نولد ،فمدمن الآخر  ع، و هذا نوبه بعمم ولد اتمناه

 فنتؤلم و حتى ٌؤتً الٌوم الذي نراه فٌه  ،الفمد الذي ٌتبعنا أٌنما حللنا دون أن ندري

 ، إال إنه ألسباب لن كؤنه نبذ، فٌتعامل بعضنا معه ا وصمنا بهنحن ال ندري ِلم

  ندرن حكمتها حتى حٌن

 فهً لٌس لها  ٌترن زوجتة حبٌبتهته على اإلنجاب لرر أن بعد ِعلمه بعدم لدر 

 األمومه التً تتمناها كل إمرأه وكل فتاة، حتى و إن كان ذنب فً أن تُحرم من 

 ، هكذا أبدا  على الفراق، فهً لن تمدر أبدا  على فمده، لكنها لم توافك ألجل الحب

  لالت له بعدما أخبرها بمراره

 مرأه شؽفها هو أن تعطً **األمومه عند النساء كحب األهتمام المفرط، فال

 **حبٌبا  األهتمام بمدر ما تمنحه، هً اكتفت بزوجها فوزي ابنا  وزوجا  و

 كل األطفال  اأصبح لهما رؼم ذلن تعلما بؤطفال أصدلابهم، و، لكنهمو هو كذلن
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  ، هو ابن صدٌكمن للب السٌد فوزيلكن الطفل الذي كان أكثر لربا  ، أبناء

 أصبح صدٌك "عمر" الممرب  ، ثمده الذي من صلبهأحبه كؤنه ول،عمره الممرب

  "ذان مآل خانة األبوه فً للبهلله ، "عمر و مصطفى هما ال ابنا  آخر
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 ت ٌؽلؾ كان الصم ،بعد ٌوم شاقلى ؼرفتهم من عمر ومصطفى إ ذهب كبل  

 : بحزن المكان حتى لطعه عمر لاببل  

  ن بشكل أكبر فً تلن العملٌةرنت أتمنى أن نشاك -

 لال :د مصطفى بحزن هو اآلخر وتنه

 ، و سنصنع المعجزات ٌا ٌوما  ما إن شاء هللا، سنُكلؾ بمهمة كبٌرة كتلن -

 صدٌمً

 :لال عمر بمهر

 ، التً نعون عنا تلن المهمات ألجل الخبرة، ألنهم سٌظلون ٌمال أظن ذلن -

 علٌهاعمل كٌؾ سنكتسبها إن لم نال أعلم 

 :رد مصطفى هذه المره بحكمة ولال

 من د بدأت أعتمد أنهم على حك ٌا عمر، المهمة كبٌرة بالفعل و، لملمأتع -

 ، وال تنسى ، فالوصول لرلبة هذا الرجل هً األهما من إفسادهاأن ٌخافو الحكمة

 ٌا عمر سنكتسب الخبرة هكذاننا نشاركهم األمر وأ

ابتسامة  بعٌنٌه وعلى ثؽرة هو ٌتفحصه ونظر لصدٌمه  عكص عمر حاجبٌه و

 :لالإعجاب و 

 أنت حكٌم هكذا منذ متى و -

 :ضحن مصطفى ولال بنبرة ساخرة

 منذ بدأت أستعمل عملً  -

 تلن  فوكزه عمر على نبرته الساخرة

 :بعبوث طفولً لاببل   مصطفى ثم أستطرد

 ، كنت د اآلن أننً لن أستطٌع أخذ أجازة، فؤمً لد رشحت لً عروسأعتم -

  ٌتبادلنً الحب ب و، ٌا للخساره كنت على وشن أن أحرإٌتهاأرٌد 
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 :نظر له عمر بسخرٌة ولال

 ، أنت هكذا ستمضً ، هل جننت؟!ٌتبادلن الحبحب وتتتزوج و   -

 على فتاه تمضً  ستؤتً ،ٌا صدٌمً العزٌز مبكرا   حٌاتن المهنٌةعلى 

 و كثرة  بكثرة أسبلتها وكثرة أحادٌثها المملةببإس أبدي  حٌاتن السعٌدة

 التعاسة، فانتظر للٌبلَ هذه نصٌحتً، وإن ما هو إال مكٌدة ، الزواج الطلب

 ، فؤنا أصبحت أرى ما ال ٌعجبنً، أال ترى تلن تمنعنًال  كان ؼٌر ذلن 

 بدون حٌاء ترى الفتٌات المجنونة التً تنبهر بالزي الرسمً الذي نلبسه و

 أنا ال أرى فً فتٌات هذه األٌام نفع لذا أفعاال  منهن تثٌر االشمبزاز، 

 :بتعجب للاضجن مصطفى و

 ، لكن ٌد أن تتزوج وتُكمل نصؾ دٌننتر أالكل هذا تراه فً الزواج،  -

 الفتٌات وحدهن المسببات  ، و أنللتعاسة من أخبرن أن الزواج مكٌدة أخبرنً

 اسمع منً الزواج ال ٌصنع التعاسة بل أنت من تصنعها  ،الزوجًالبإس للنكد و

 فمط  ، ٌحتاجونمثلنا تماما  بشرمعها، والفتٌات هّن أفعالن بٌدٌن وبتصرفاتن و

 فهّن أٌضا ٌستمعون ألحدٌثنا  ،إلى أحادٌثهنما األمر فً اإلنصات لئلهتمام، و

 ون خافٌون بنا وهتم، فهّن ٌسؤلن ألنهن فمط ٌإالهن، و ما األمر إن كثر سبحب

 إحتٌاجات مثلنا تماما ، الفتٌات حسنات  ن ألٌس لهنتطلبما األمر فً أن ٌعلٌنا، و

 هللا علٌه هن المإنسات الؽالٌات كما لال سٌدنا و حبٌبنا دمحم صل ر علٌهن، وتإج

 أعلم أن كل ما ستزرعه فٌها ستحصده ، و سلم، ولن ندرن تلن النعمه إال بالفمد

 لكن ، ٌمٌزهن أال و هً الحٌاءأنا معن هنالن فتٌات فمدن ما و، منها ٌوما  ما

 و  والدتن ووالدتً ، ٌشبهون تماما  اتمن الفتٌات الجٌدات العفٌفهنان الكثٌر 

 أخواتن

 علٌه ألن كل ما لاله  كٌؾ ٌردال ٌدري صدٌمه، و نظر عمر مبهوتا  مما لاله
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 :عمبلنٌا  وطبٌعٌا  لكنه لال

 لكن أنا لن أشتت عندي حك، أنا أعلم أن ال مفر منه، و انا أٌضا  عندن حك و -

 ، و أٌضا  لً وتخصٌص ولتً لهبالزواج، فاألولوٌة ستكون األهتمام بعمانتباهً 

 أنا ال  ،مات الؽزل وكلمات الحب السخٌفةأنا ال أستطٌع مجاراة أصحاب كل

 فكل تلن سخافات، مثلكمأستطٌع أن أحب 

 : األبتسامه تعلو محٌاه  لاببل  ورد مصطفى بٌمٌن باهلل 

 ٌا عمر ، ستدرن كٌؾ تفعل كل ذلن بكل حبعندما تجدها -

. 
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 خدٌجة

 

 

 

 ، وهً تتذمر "لالتها خدٌجة": جتماعسرعً فلمد تؤخرنا على األهٌا ٌا صفاء، أ

 عندهم بعد إصرار  مكثت اللٌلة الفابتةفلمد ، فً صالون منزلها صفاءمنتظرة 

 دورتها فً بطنها بسبب   شعرت بؤلم شدٌد عندما "السٌده فاتن"والدة صفاء 

 لم ترضى بؤن و، اطمبنت علٌها السٌده فاتن إال بعد مالم تهدأ ، والشهرٌة

 تذهب لتنام بمفردها فً المنزل هذه اللٌله

 أعتاب  الرؼم من إنها على علىو ،مرأه طٌبة حنونةإ ،فاتن السٌدة والدة صفاء

  جدا   خدٌجةتحب ، فً الثبلثٌن كؤنها فتاةو جدا   جمٌلة ت إال إنها ما زالتالستٌنا

 عطوؾ شهم والالرجل ذلن ال فهود صفاء وال  ٌفعلكذلن و ،بنتها الثانٌةإنها إك

  اآلن ،  لكنهمن أصل صعٌدي ٌعشك بلده لنا، الذي نسمع عنه فً الحكاٌات

 ج والدة صفاء ابنة رب هنا تزوفأٌضا  و ،مكان مصدر رزله ةٌعٌش فً الماهر

 طلب الزواج منها فً منزل والدها و لماء جمعهما أحبها من أول ، الذيعمله

  ،الحرب أٌضا  فًفً الحب و ضح كوضوح الشمسو رجل واهف، بعدها بملٌل

 هً موطنه  أصبحت الماهرة، و هكذا أحبها فطلب ٌدها من والدها دون أن ٌتردد

  توأمٌن فً أول زواجهما  السٌده فاتن أنجب السٌد رزق من الثانً بعد لنا،

 بعشرٌن عاما ، أحمد ومحمود  ابعدهم  "صفاء"ثم أنجبوا  "محمودحمد وأ"

 و هنان بجانب أعمالهم  استمرا امهلكن منهما فً بلد مختلؾ كبل  متزوجٌن اآلن و

 ، لكن تره بعد أن ٌملإهما حنٌن الوطن وأشتٌاق أحضان األهللكنهما ٌعودا كل ف
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  ختٌارلفمد أاهكذا هً الحٌاه لد ٌكون أحٌانا  فٌها 

 

 منذ  ضا  هم عابلتها أٌف هذه هً عابلة صفاء وعابلتها جزء من للب خدٌجة

 لتمتزج  الدار بجانب الداروخدٌجة عند صفاء و صفاء عند خدٌجة، كانت الصؽر

 أخان لها كما كانا  مودبٌه محكان أبٌه احمد و أ عض، العابلتٌن ببعضهم الب

 ، و مكانٌحملونهما و ٌطوفون بهما كالطابرات فً كل  لصفاء، ٌلعبون معهما و

 عندما فسدت سنان ذهبوا لطبٌب أ لحلوى كل ٌوم  حتىا هماكانا ٌحضران ل

  تحمد هللا كثٌرا  من الوحده و أسنانهم، و لوال تلن العابلة لكانت خدٌجة مٌتة

 بفضله و رحماه مٌدٌمهعلى وجودهم وتدعً بؤن 
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 : ردت صفاء ولالت

 ، لكن ال توترٌنًخمسة دلابك بالكمال والتمام وسؤكون أمامن -

 :فت خدٌجة ولالتتؤف

 ، تمولٌن لً تلن الجملة، ماذا تفعلٌن كل ذلن بالداخلل خمس دلابك ك -

  ذهبتنت تركتن وك لمٌن لو كنت أستطٌع لٌادة السٌارةأووؾ تع

 : خرجت صفاء ولالت بلطؾ

 لم ٌكن  تى ستتولفً عن الخوؾ من السٌارات، السٌارة، مصحٌح ٌا حبٌبتً -

 كان لضاء هللا و لدره بللها ذنب 

 الحدٌث عن هذا الموضوع ٌوجع مجرد  مد كانلف، تؽٌرت مبلمح خدٌجة للحزن

 ؤلمهللبها و ٌُ 

  :لالت محاولة تخفٌؾ حدة المولؾ مازحة للٌبلَ ثم سكتت صفاء 

 عزم على أن ٌوصل هٌا هٌا ٌا صدٌمتً، السابك الخاص لد لبس حجابه و -

 إلى عملها خدٌجةالممر 

 :ه ولالت لها بداللت خدٌجضحك

  هٌا هٌا ٌا شوفٌري العزٌز -

 :صفاء ما بٌن حاجبٌها ولالت لها عكصت

 ؟!، هل صدلتً أم ماذاأنا صفصؾ هانم السلحدار ، بلشوفٌر فً عٌنن -

  سرٌعا   ثم، ا سوٌا  تملىء البٌت ؼناء  تعالت ضحكاتهمعالٌا  حتى  ضحكت خدٌجة

 عملهم بشركة السبلم التً ٌملكها األستاذ سلٌم سالم و بخرجوا من المنزل للحاق 

 ذلن لتفولهم ها الفتاتان بعد التخرج مباشرة و، عملت باتة للبرمجٌهً شرك

 عد شركة السبلم من أكبر ، تُ هماب ذتهمتاإشادة أسالممتازة و اتمدٌراتهماسً  والدر

 كن السبب األكثر ، لالعالم ان شاء هللا  لرٌباَ فً، والشركات فً الوطن العربً 
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 عندما علم أن نفسه ،م سالم هو السٌد سلٌ لوة فً استبلمهم العمل فً تلن الشركة

 ا و الدهتذكر كم ساعده وتذكره و ، كون ابنة صدٌك شبابه أٌام الجامعةت خدٌجة

 لمدة سنه  الجامعةٌحتاج لمن ٌسدد له مصروفات  عابلته عندما كان فً الجامعة

 و  خدٌجةً دفعها جد التو والده من البلدله عندما تؤخر المصروؾ الذي ٌرسله 

 اآلن ، والعابلةتذكر معاملتهم له كؤنه فرد من  ،ها ابدا  حاسبه علٌٌٌرضى أن لم 

 البماء بجانبها لٌرد الجمٌل فً مساعدة خدٌجة و له  حانتلد   ٌرى أن الفرصه

 لم ٌتبمى لها أحد من عابلتها  إال خالتها و والدٌها خاصة بعدما علم بوفاة ،كوالد

  تحنو علٌها التً تهتم بها وعابلة صفاء صدٌمتها فً أسترالٌا و التً تعٌش

 ٌعاملها معاملة األستاذ سلٌم سالم كان ف اَ، جدٌد اَ ت عابلتها فردزادلد  اآلنو،  

 وسابل كل ٌوفر لها و دابما   ٌسؤل عنهاو كان ٌهتم بها ، بحك االبنه الصؽرى له

 ةالبلزم الحماٌةو  الراحة

 

محاربة ل ن نفحات رحمته أسلحةدا  فٌعطٌنا مفً أشد ابتبلءتنا ال ٌتركنا هللا أب**

 ال ٌحملنا هللا أبدا  فوق طالتنا**، بؤسنا وخوفنا بها
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  عدوا باألنساسٌر الدور الثالثصلٌ  فت خدٌجة وصفاء إلى بهو الشركةدل

 الدور الرابع ألجل اإلجتماع الذي سٌبدأ بعد ربع  ىلإ أن ٌذهبوا اتبهم لبللمك

 ساعة

 : لالت صفاء بعدم فهم

 المفترض أن نصعد إلى الدور الرابع ألننا تؤخرنا ألٌس من  -

 : ضحكت خدٌجه بخبث ولالت

 من اآلن  ال سٌبدأ بعد ربع ساعة -

 : تفاجؤت صفاء وفؽرت عٌناها لها ثم وكزت خدٌجة فً كتفها ولالت

  أنا لم أنل ؼٌر التوترلمد نلِت منً و،  ة أٌتها الفتاةٌا لِن من خبٌث -

 :ببراءةلالت منها و اء للخلؾ خوفا  هً تبتعد عن صفضحكت خدٌجة و

 ملتزمات بالمواعٌد أبدا   نكونلن  ، إن لم أكذب علٌِن ماذا أفعل -

  "أسامه"أمامهم ظهر ف ،ٌخرجوالفُتح باب األسانسٌر  أثناء هواشتهما وضحكاتهما

 ٌضحن ضحكات سمجه وٌتدخل فً ما ال  دابما باللزج ألنه الذي تدعوه خدٌجة

، إعجابا  لها أن ذلن اللزج ٌكن المال، ولسوء حظ خدٌجةللمٌل و، ٌجلس ٌعنٌه

 الضحكات إلى لرؾ ملحوظ، خرجت صفاء وخدٌجة أول ما ظهر لها تبلشت 

 خدٌجة عندما نطك اسمها  تحدٌداَ تحٌة علٌهما والهو فؤلمى  لٌدخلمن األسانسٌر 

 فمالت صفاء  وتحرن األسانسٌر،ببل تودد  منهما التحٌة ردت كبل  ، باألخٌر

 :لخدٌجة

 ه لرٌبا  جدا  سٌحمل الفتة مكتوب علٌها أحبن ، أشعر أنذان اللزج أسامة -

 أعوذ باهلل ،  ٌا خدٌجة

 :ردت خدٌجه ولالت بتمزز وعصبٌة

فعل مثله تمرٌبا  وأحمل الفتة مكتوب علٌها أكرهن ٌا أسامة ٌا و أنا سؤ -

 لزج



  محطات الفقد
 بقلم/ رحاب إبراهيم عجم

 

37 
 

 : وأردفت وهً تزفر بضٌك لابلةاستؽفرت هللا 

 ، وال أشعر لكن ال أستطٌع أبدا  أن أفكر به ،نا  أشفك علٌه؟ّ، أحٌاتدرٌن -

 ، بالمبول ناحٌته ٌكفً أنه ٌشبه من ٌجلسون على عتبات المنازل للمٌل و المال

 تدخله فً ما ال ٌعنٌهو

 : لتمول صفاء بٌمٌن باهلل

  ٌشؽلهوللبن و نِ ٌعٌن الذي سٌمؤلذلن ه نإن شاء هللا ستمابلٌ -

 : ضحكت خدٌجه ولالت

 ، لكن دما ٌظهر زهر المشمش إن شاء هللا، لد أجد الشخص المناسبعن -

 صلبه  ، أناأستطٌع أن أحب كما تفعل الفتٌات فـ أنا ال لن أستطٌع التعلك به

 لن أستطٌع إظهار مشاعري للجنس اآلخر مهما حدثللٌبل  ٌا صفاء و

  نتحبٌ= فً الؽد عندما تجدٌنه، ستتفاجىء بالشعور الذي سٌحتل كٌانن وس

 المثال الحً أمامن كبالً الفتٌات ، أال ترٌننً فؤنا

 :ابتسمت خدٌجه ولالت

 

 ، مفتاحأن لهذا الرأس السمٌن أنا لم أكن أصدق ،معجزة فعبل   حما  فؤنتِ  -

 : ردت صفاء بهٌام ولالت

 ، والن عندما رأى أحمدوللبً كان أكثر ُسمكا   -

 : ردت خدٌجه بنظرة حب تسبك لسانها ولالت

  ، اللهم آمٌن لكما بالخٌر لرٌبا  فلٌُتمم هللا -

 

 :سمجه فُتح األسانسٌر مرة أخرى وظهر أسامة للمره التانٌة ولال بضحكة

  ، ألن تؤتٌاأمازلتما والفتٌن -

 : ردت صفاء ولالت
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 حاال   ال سنؤتً -

  ، هٌا اركبوا األسانسٌر= إذا  ماذا تنتظروا

 : ردت خدٌجة بسرعة ولالت

 من فضلن  أسامة نت ٌا أستاذاسبمنا أ -

 ، هً ال إلى مكتبهم  مره أخرى دلفوا وخطت خطواتها ثم أمسكت بٌد صفاء و

 لذلن تعامله ، ؤن تكون شرٌكة حٌاتهب تحتن به وال ترٌده أن ٌؤمل ٌوما  ترٌد أن 

 بعدها خرجوا ومضت خمس دلابك فً المكتب حتى  أنتظرتا   بخشونة،

 لٌصعدوا للطابك الرابع

 ، االجتماعات على جموع من الموظفٌناب ؼرفة صفاء من بدخلت خدٌجه و

  ٌبدو إنه سٌكون عمبلَ و الم و شركة ****سبٌن شركة سلٌم  كان اجتماعــا  كبٌرا  

 فً المستمبل إن شاء هللا هابل للشركة سٌحرز تمدم

  ذٌل، إال فتسمرتا من عدد الموظفٌن الكبٌر صفاء خلفهادٌجه أمامهم وولفت خ

 ، بفعل الهواء النافذ من النافذة المفتوحةكان ٌطٌر بدالل فستانها األزرق الذي 

  عٌون الجالسٌن دخل بخلسة سارق لٌسرق بفعلته

 ٌلؾ وجها  تعلوه عٌنٌن لبده بالؽٌوم ٌعلو رأسها حجاب طوٌل بلون السماء المُ 

 بجانب و ،تحمل أجفانها أهداب تنتهً بالتواء ،ا  لون وشكبل  ن كبٌرتان تشبه لوزتا

 أنفها لٌس بؤلنً  ،لها فاه ٌشبه المبلة المرسومة، شامة وكؤنها ؼمزةٌسرى عٌنها ال

 ري خفبؾ ٌتشربه اللون لون خم، تؽوص تلن المعالم فً ال بطوٌل حادو

 من الجمال جمٌلِ  ، ُخلفت بمدرة هللا على لدرٍ األبٌض

 ،عٌنٌها طفال صافً كاسمهاكبشرة األ بشرته ناعمة مستدٌر هاهوجف أما صفاء 

 تحمل جفونها ، ٌؽوص فً بٌاض ناصع لٌجعلها حوراء سود كبٌربإبإها أله كحٌ

 ، لها أنؾ ، فاها دلٌك ٌلمع باللون المرمزي السمبلنًالسوداء الكثٌر من األهداب
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 تشدو بها العٌون لطٌؾ الٍ ، حباها هللا بجمومستمٌم صؽٌر رفٌع

 ، لخجل برٌما  ا حمرة اما فزادتهمن انتباه الجالسٌن لهمصفاء خجلت خدٌجة و

 كان عددهم كبٌر و ، ضرٌنالسبلم على الحا ثم ألموا للٌبل  ا ممكانها فً تسمر

 لمنالشة أمور العمل  مة على الطاولة الطوٌلةبكل ثجلسوا لكنهم ، رعٌونهم أكث

 ، لكبل الطرفٌنر بذلن التعالد المربح الجمٌع سُ ألجتماع بالتعالد، وانتهى او

 ما إن دخلوا لٌروا بمٌة أعمالهم و ء إلى مكاتبهموصفا ةمن خدٌج بل  خرجت كُ 

  حتى تنفسوا الصعداء

 َ   منه بعد ما إنتهابهما و ،ضل هللالكنه مربح  بف هذا الٌوم كان دوام العمل شالا

 كان على وشن الحدٌث معهما األلؾ  الشركة لٌظهر لهم أسامة للمرةمن  خرجتا

 زفرت خدٌجة بعد دخولها  لكن خدٌجة أسرعت وتجاهلته لتركب سٌارة صفاء،

 : ولالتبضٌك  السٌارة

 التً  هل أسامه ذان ال ٌشعر أبدا ، ماذا أفعل أكثر من المعاملة السٌبة -

 أعاملها له

 :ردت صفاء بضٌك هً األخرى ولالت

 صرت أتضاٌك أكثر منن عند رإٌته هللا أنا فـ و ،عندن حك -

 :ثم أستطردت صفاء لابله

 ، هل تودٌن حاجٌات زواجً ولد نتؤخرشراء بعد نحن اآلن سنذهب ل -

  تناول الطعام لبل التسوق أم بعده  

 :ت بمرحللفراغ للٌبل  للتفكٌر ثم لال نظرت خدٌجة

 اآلن هٌا ٌا شوفٌري الحلو للتسووقالا، بعد التسوق أفضل، و -

 :كص صفاء ما بٌن حاجبٌها وتزم شفتٌها لابلهلتع

 م السلحدار صفصؾ هان!! ، أنااا خسبتً ٌا إمعه، أنااا -
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. 

 عمر 

 

 

 

 ، هذا اإلنجازإن لواتنا فً خبلل شهرٌن حممت كل بٌا مصطفى  أنا ال أصدق

 هللا صوب و بإذن لحٌن فً زٌن الهوٌدي من كل حدو ومنذ ذلن انضرب فنحن 

 "بحماس رلالها عم ":ٌنتهً إلى األبدالماضٌة لرٌبا  و سوؾ نضربه الضربة

 :حماسهك لٌرد مصطفى بحماس

 سعٌد و ، ر سٌنصرنا هللا علٌه وعلى أتباعه لرٌبا  هللا ٌا عم إن شاء -

 لال جملتة ٌا حبٌبتً  ا عبلةٌل ٌبنجاحنا فً مهمتنا أٌضا  فلذلن طعم جم

 جاكت خاصته ، فكور عمر الل عب حاجبٌه إؼاظة  فً عمرٌُ هو األخٌرة و

  :كاد أن ٌنمض علٌه و هو ٌمولرماه فً وجه مصطفى وو

 تستطٌع تحمٌك شٌبا   أن ألتلن ولن لبل هً ٌا مصطفىاختفً من أمام وج -

  بعد ذلن

 :بات صدٌمه، لالفً محاوالت مصطفى فً التملص من ضرو

 ، لكن حسنا  كفى، هذه ستكون آخر مرة ألول لن فٌها ٌا عبلة أو ٌا ُعبل -

  أرجون اتركنً

 :ولالنظر له عمر بهدوء 

 هكذا سؤتركن، إذا   حسنا   -

بعدها ٌتآوى ه وكزه عمر فً بطنه، لٌتؤلم مصطفى ووما إن ألترب مصطفى من

 :منه عمر بملك لاببل  فالترب ، 
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  ، لم أكن ألصد أن أإلمن؟!!! هل أنت بخٌرمصطفى -

 :لعمر لسانه لاببل خرجا  مُ  لٌرفع مصطفى رأسه ضاحكا  

 لمد خدعتن ٌا ُعبل  -

 : عمر مستسلماُ ولال ضحن

 تعبت فلمد  ستسلمأنا أانت لن تكؾ عن مزاحن هذا، و -

 ، لكن لل لً كٌؾ هو شعورن بنجاح مهمتنا =لمد صادلتنً على عٌبً فتحمل

 الخاصه بنا

 سٌظهر لً جناحٌنمن الفرح كؤننً شعوري!، أشعر ٌا مصطفى و -

 األجازه و أنا فً لمة  اآلن سآخذأطٌر بهما، فللنجاح طعم ٌجعلن تدمنه، و

 بالمولود الجدٌد ألختًالسعادة لنجاحً و

 و لال :  ابتسم مصطفى

 لكن ٌا لحظن الجٌد ، صالح بارا  بوالدٌه، و ، فلٌجعله هللا ولدا  مبارن لكم -

 سؤصبح عما  فُرض علٌه الشر، ألننً  أنا أما أصبحت خاال  للمرة الثالثةلمد 

 من عابلة األب 

 َ  : ولال ضحن عمر عالٌا

  ٌلعبس مثلن ا  و مجنون ا  طٌب ا  عم إخوانن لن ٌجدوا ، أطفالال تمول ذلن -

  ، لن ٌكون هنان أطٌب منها جدة "الحاجه حٌاة"كما أن ، وكؤنه منهم معهم

   الطفرة فً مصرنا العزٌزةأنتم بالتؤكٌد ستصبحون 

 :لال مصطفى مبتسما  ومازحا  

  ٌا عبلة ، لكن لل لً من هو المجنون ٌكرم أصلن ٌا صدٌمً ٌا حبٌبًهللا -

 "فوق عمر ٌهاوشه  لالها بعد ما لفز ":

  ٌجمع عمر بعض حاجٌاتهللٌبلَ  حتى ن كاألطفال الصؽار ثم هدأوا حكاكانا ٌض
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 من حنان والدته و  نعم ببعض الحب الذي ٌستمدهلٌستعد للذهاب إلى بٌته لٌ

 أطفال ة ببراء لٌؤنس، كبُروالده الذي ٌحتوٌه مهما  ، لٌشعر بؤمانأخواته البنات

 : ، ثم تكلم عمر ولالمن حولهأخته 

 تً لزٌارة مصطفى الصؽٌر؟، متى ستؤمصطفى -

 : لالمصطفى بعدم فهم  

  !!ٌا عمر نّ مصطفى مَ  -

 دتنً أختً وزوجها  أن اسمً =المولود الجدٌد سمٌته مصطفى بعد ما وع

 المولود هذه المرة

 : لكنه احتضن عمر بشدة ولاللم ٌستطع الرد تفاجؤ مصطفى و

 رجه تُحبٌنً ألهذه الدلل لً ، لكن لرٌب ٌا عمر أخلن أجد مثلن صدٌك و -

 ٌا عبلتً

 :وكزه عمر ولال

  ضٌعت علٌنا لحظتنا الرومانسٌة ، فلمدتولؾ عن هاوشاتن تلن -

 ، اذهب ابحث لن عن عمر ٌا حبٌٌبً انا بدأت أخاؾ منن ،= لحظة ورومانسٌة

  ألنً أظن إنً أصبحت أنا عبلة، حبٌبً وتزوجهاعروس ٌا 

  :ممازحا   و لالأكثر لترب منه وأ ضحن عمر عالٌا  

 لد أحظى بها  أحلى عبلة أنت -

 : وضع مصطفى ٌده على صدره وشهك ولال

 ؤنا أشرؾ من الشرؾ ف عد عنً ٌا مجرم ت، ابراشًٌا خ -

 ، حٌةأدوا الت ثم منهما بل  فجؤه ففزع كُ ٌاسٌن المابد  ادخل علٌهمفً تلن اللحظه 

 : لالالمابد بتوجس و فنظر لهما
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ا المخٌفة المرٌبة وا عن تصرفاتكمتولف، وا ٌا عمر فنحن سنتحرن اآلنهٌ -

    تلن 

 :ا ٌجاهدان الضحن لاببلنهمرد كبل  من عمر ومصطفى و

 حاضر ٌا فندم -

 : د علٌه لاببل  لمصطفى ٌإكعمر  نظر

 حتفالنا بمصطفى الصؽٌرتؤخذ األجازة سرٌعا  حتى تحضر أ -

  ، ال تملكٌومان فمط وسؤلحك بن سرٌعا  إن شاء هللا =

 هً هذه  أن كؤن للبه ٌمول اآلخر لٌطٌل مصطفى من ضمه ونهما م احتضن كبلَ 

 أخذ مصطفى معه ٌرٌد فكان عمر  ، أمااآلخٌرهو هذا اللماء األخٌرة و الضمة

 ، لكن ال مفر من المدروال ٌعرؾ ِلماكان ٌساوره الملك ، لم ٌستطع هلكن

 : ثم لال خوانه أوصى مصطفى عمر على والدته وأ 

 كل من ٌحبنونوعلى كل من أحببتهم وانتبه على نفسن ٌا عمر  -

 : لٌرد عمر بملك لاببل  

ًّ وعلىكن معً دابما  و انتبه أنت  -   نكل أحباب بنفسن عل

******* 

 على وشن أخذ  كانو، ه من المابدتإجازلٌطلب مصطفى  ذهبمان وٌومر 

 أن ٌفارق ، لدره ٌرجع أبدا   أن الكان مدره ف، ال مفر منهاإلذن إال أن المدر 

 أن ٌجلس تحت عرش الرحمن أن ٌعٌش بٌن ، مبكرا  من أحب و أحبوه كل 

بنى من ذهب و ٌعٌش فً لصور تُ  ،اإلستبرقمن السندس و ٌلبس ،الحور

 فضة

 ، بن ظالم جُ دما ضرب زٌن الهوٌدي بكل جبروت وعمت الفوضى المكان عن

 همت العدٌد من األرواح منها فً هذا الٌوم زُ ، من معسكرات الجٌشمعسكر 

 الضرب ن المعسكر إلى مكا منزمبلإه عندما ذهب هو ووح مصطفى ر
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 من  دره رصاصةاخترلت صف، لفض اإلشتبان  والمساعدة على لدر اإلمكان

 تموت معه أحبلمه مصطفى وٌموت و، أثناء محاوالته جانب العدو

******  

 ر من معسكرات الجٌش فً التلفاز وأنُشد بؤنه نتشر خبر لصؾ معسكأ

 أوال  لٌبتلع المصٌبة التً  ر، لكن هذا الخبر ُزؾ إلى عمبًهجوم إرها

 ، ٌسرلتلوا جزإه األ، لتلوا ٌُمناه وعٌناهفلمد ، أوجعت للبه وهزمت روحه

 ٌشدد به تركوه ببل عضد  ،خاه الوحٌدألتلوا صدٌمه و، هزموه وتركوه وحده

 أزره 

 عمر خبر  غمن إببل "الفرٌك أول فوزيلم ٌستطع كبل  من المابد ٌاسٌن و" 

 ، بعد ن ٌماوم شعوره باأللم الذي باؼته، فاألول لم ٌستطع أاة مصطفىوف

 الذي كان ٌعتمد أنه لم ٌعد ٌبالً هو مصطفى، و ممتل هإالء الشباب خصٌصا  

 أحد ظنا  منه إنه ، هو فمط لم ٌمترب من بشدة، لكنه فً الخفاء كان ٌبالً 

 ن ٌتحمل خبر موت ولده، بل و أ، فكٌؾ ألب هكذا لن ٌفمدهم، أما الثانً

  فمام بتلٌؽه أحد الجنودتبلٌؽه أٌضا ، كان الكل فً حالة من الوجع المإذٌة، 

 كؤنه بٌن تعش و، ارالسٌول من عٌنٌه انجرفت، عندما تلمى عمر الخبرو

  الثلوج 

  ، لكنانزوى به لعل رعشته تخؾف حضنها  دفىءأخذته والدته فً 

 زته بعد تؤدٌة لطع إجاعلى أحزانه داخل للبه وأؼلك سرٌعا   سرعان ماعمر

  و ٌخضع لتوسبلت من حوله بؤن ٌنتظر للٌبل لمو، ٌنتممحتى  مراسم العزاء

  كٌؾ سٌتصرؾ الآلنبجنونه و كلهم على علم ، فحتى ال ٌتهورٌترٌث 

 

 ألل ، أصبح أكثر عصبٌه ،مرا  آخرأصبح عُ تل مصطفى وعمر تؽٌر ولُ  ذمن
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 التً كانت تحب مصطفى  الحزن من جهة عمر وعابلتة كل هذالكن مرحا ، 

 من عمره،  ةعشر م وهو فً الثامنةدخوله بٌتهلحظة كفرد من عابلتها من 

 ، كٌؾ ٌكون الحزن "شٌا آخر"إخوانه وحزن والدته و "شٌا"

 داخلها وتوارت نبضات  سكنأحشابها بعد أن سكنها و هعلى من لفظت سهبل  

 هً على حها بالموت  ومن روكم على جزء من حاألمر سٌكون ك ،للبه فٌها

  ٌإلمها حتى الموتوعلٌها ان تعٌش واأللم ٌحرلها و، لٌد الحٌاه

 

******** 

  لبل أن ٌذهب للمعسكر مرة فً بٌتها والدة  مصطفى زار عمر الست حٌاة

 : وسحابة الدموع تترلرق بعٌنٌهرأسها ثم لال بحزن ٌدها  ولب ل  ، أخرى

  كنت انتظرت معه و ال تركته،، ا كان سٌحدثلو كنت أعلم م -

 ، و ً ٌرزق تحت عرش الرحمنمصطفى لم ٌمت ٌا خالتً بل هو ح

 أٌضا   بداخلنا

 : ردت علٌه من بٌن دموعها المنهمرة ولالت

 أمن  ال وال تتهور، حتى أنا ولكن أرجون كن حذرا  و ،أعلم ٌا ولدي -

 نخسرن أنت أٌضا  

 : دموع ولالالن ورد عمر وعٌناه تؽرلان بالحز 

 ؼدرا  ، و لن أتركهماتوا  و حك زمبلبنا  الذٌن حمه سآخذ -

 اآلخره ، لكن بكم سٌرجع بإذن هللا فً الدنٌا و= حك مصطفى و زمبل

  أرجون ٌا عمر ألجل أمن و ألجلً ال تتهور

 

************ 
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 الملب** نكسر**فمدت األم ولٌدها ولٌس كفمدها فمد، وفمد الصدٌك صدٌمه وأ

 

 

 

 

 ال ٌتحدث  ،فٌهم عمر من شخص آلخر أكثر عصبٌة تحولمرت ستة أشهر 

 من ذي لبل  تمدم فً عمله وأصبح أكبر رتبة ،صبح الوىأجسدٌا  وتؽٌر ، كثٌرا

 و لضى الكثٌر من المهمات فً ولت لٌاسً مما جعل اسمه ٌلمع فً مجاله ، 

 نفوذه ، كان الكبار فً سن صؽٌرمن شارات ضباط الجٌش  ٌصبح شارة

َ ٌكبرٌوم  ٌرهب وهابا أكثر لٌستخدم هٌبته فً رهب عدوه ، ٌصبح مُ و ٌوم بعد  ا

 ظالم لٌعٌد حك مظلوم
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 خدٌجة

 

 

 

 لالتها ": تتركٌنً وحديعام ٌا صفاء ولم ٌبمى إال شهرٌن وستتزوجً و رم

  كانا ٌتسولان افهم، أحد الموالتمع صفاء فً كافٌه  وهً جالسة "خدٌجه

 حب ا من فترة الدراسة بعد عزٌمتها لهم بود ولهم صدٌمةزواج لحضور مناسبة 

 ذهبوا لشراء فساتٌن لحضور زفافها،وبحب ُمبادل وافموا، 

 و  ارتداء مبلبسهمفً إصفاء دٌجة واستعدت كبل  من خالزفاؾ و جاءت لٌلة   

 وهنان إلرتداء فستان أو حجاب أو تجري هنا  كل منهما فكانت ،للتهنبهالذهاب 

 خدٌجة كانت  ،فً كل مكان بمبلبسهما ان ضجة كبٌرةكل منهما تثٌر، حذاء

 الذي ٌتسع من عند  البلمع من الستان الذهبً  ترتدي فستان من طبمة تحتٌة

 بؤحجار كرستالٌه  ل المرصعمن التُ  حتى نهاٌة رسػ المدم تعلوه طبمةالخصر 

 ٌتوسط  ؛ ونانتثرت علٌه كالنجوم التً تتؤلأل فً سماء الكذهبٌة صؽٌرة 

  طوٌبل   ذهبٌا   ، ترتدي حجابا  الشجر ٌلتؾ بداللخصرها طوق ذهبً ٌشبه فرع 

  أحبال رفٌعةمفتوح من عند أصابع لدمٌها تربطه بها  من الستان، وحذاء  ذهبً

 تلتؾ حول سالها 

َ  رتدت فستانا  صفاء فؤأما   تؽطً ببروز،  به ورود صؽٌرة فضٌة مطرزة رمادٌا

 تدت علٌه حجابا  فضٌا  من رأ، بجمالها تؽطٌهكانت  لكن هً التً ،بؤكملهالفستان 

 ٌشبه حذاء سندرٌبل كثٌرا   كرستالٌه المعه،مرصع بؤحجار  فضً الستان، وحذاء

 بتلن األناله، على وشن التتوٌج كانتا جمٌلتٌن  كملكتٌن
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وهما بكامل  خرجتا من الؽرفة ثم ، إعجابض بزهو ونظرتا لبعضهما البع 

 زٌنتهما

 وفور "أحمد خطٌب صفاءوالسٌدة فاتن والسٌد رزق " ونهما كان الجمٌع ٌنتظر 

 خروجهما نظر أحمد لصفاء بانبهار وأشاد بجمالها علنا  أمام الجمٌع دون إرادة 

 نا عن علعلى الفور مُ  اتنحنح والدهه وأشادته تلن، فخجلت صفاء من نظراتفمنه 

 مثبتتٌن على  عٌناهمازالت م ٌفك، لكن أحمد ل ،وجوده الذي نساه احمد للحظة

  تحتل وجهه ابتسامة العاشك الولهان وعلى ثؽرة  صفاء

 على كتفه  الؽاضبةٌده ه فً جمالها إال عندما وضع والدها لم ٌفك أحمد من التٌ

 ن الرجل الصعٌدي بحرارة دمه المرتفعةلهو مازال ذ، فٌنهره نهراَ و لٌهزه هزاَ 

 : ال  تجنب الؽضبمحاو له بلكنة صعٌدٌةمال ف 

 عند عمده لن المران ال تنظر إلى ابنتً هكذا وحتى ٌحٌن موعد عمد  -

  ما تشاء

 :أحمد وابتسامته البلهاء لال بهٌام ودون إدران 

 1111لكنً لم أستطع التولؾ عن النظ ،آسؾ ٌا عمً -

 ، حدجه السٌد رزق كان سٌمولها دون وعً مع من ٌتحدثلبل أن ٌكمل جملته التً 

 م ٌشعر السٌد على الرؼم من ذلن لؼاضبة، فعاد أحمد بوعٌه فً الحال، و ظرةبن

  كان متؤكد من أخبلله الجٌدة و رزق أبدا  بؤن أحمد لٌس جدٌرا  بابنته ؼالٌتة، بل

 ، فؤحمد رجل من صلب رجل متؤكد إنه ٌستطٌع حماٌتها

 

 :عمها رزق وأحمد ولالتالتً بٌن همسات الصفاء على  ؼمزت خدٌجة

 أن عمً سٌمٌم علٌه الحداد اآلن أظن -

 : ردت صفاء بحزن ولالت
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 ، لكنه ٌستحك فلمد أحرجنً أمام ، أشفك علٌه منذ اآلنأظن ذلن أٌضا   -

 الجمٌع

 لالت بمرح :ضحكت خدٌجة و

 سكر تخافٌن علٌه ٌا -

 : نظرت لها صفاء بدالل وأومؤت برأسها ولالت

 نعم -

 

 فمام أحمد بمهمة ، الذهابع الذي لم ٌستط خرجوا كلهم ما عدا السٌد رزق

 و  ها األنوار من الخارجتملإ لةجمٌ ولفت السٌارة أمام لاعة، بسٌارتهٌهم وصلت

 لماعة ومن ، دخلت صفاء بجانب أحمد إلى اتشبه فً تصمٌمها المصور ،الداخل

 والحوابط ، ملٌبة بالثراٌا الكرٌستالٌه، كانت الماعه والدة صفاءوراءهم خدٌجة و

 أثاث شبه األثاث فخم جدا  ٌ، ضخمه فً منتهى الجمال زٌتٌة تزٌنها لوحات

 المصور من الداخل أٌضا  

 : أنبهرت صفاء بالماعة فسؤلها أحمد

 الماعه؟ هل أعجبتن -

 ملكٌةال ٌشبه المصور، رالًذوق المكان جمٌل و، أحمدٌا  جدا   جدا  =

 : ثبت أحمد نظره علٌها ولال

 العمبى لنا ٌا ؼالٌتً -

 :ً تنظر فً األرضلتمول بخجل وه

  اللهم آمٌن -

 :حذرا  مُ ثم استطرد لاببل  و

 أمام الجمٌع  صفاء تعلمٌن إننً أؼار، ال أرٌدن أن تتبختري فً الماعة -
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  ، أو ذبب مفترس ٌنظر إلٌن أحد نظرة تجعلنً أتحول لماتلحتى ال 

 : ضحكت صفاء بخجل فهً تحبه أكثر عندما ٌؽار ثم لالت له

ًّ  الشاوٌش "عطٌة المكشر"،ال تملك أبدا ، فمعن  -   إن حاول أحد النظر إل

 نادما ، و ال تنسى أننً فتاه صعٌدٌةسٌرجع 

 : ببل  فابتسم لا

 أجمل شاوٌش لد أراه فً حٌاتً -

 : تلالوكزته صفاء فً ذراعه و

 إال أحضرت إلٌن أبً ٌإدبنن لً، وتولؾ عن ؼزل -

 : رفع حاجبٌه ولال مبتسما  

 فمط  ر، الصبأن ٌمول لً ماذا تفعل دلن ٌستطٌع أحبعد شهرٌن فمط و -

 الصبر

 ظلت فاتن التً  ظبل ٌتحدثان وٌضحكان على أمور شتى، وكذلن خدٌجة السٌدة

 على خٌر و لٌعٌشا هللا زٌجتها  متمبنتها بؤن ٌُ إل تدعًبالزوج الصالح ولها  تدعً

 ة كل ابستجوالصحه وبإ المدٌدرلها بالعم داعٌة ،لتهالبّ فؤبتسمت خدٌجة و، بسعادة

  ألبلت بعض صدٌمات خدٌجة وصفاء بالتحٌةمرور بعض الولت  بعدها، ودعوات

 ن وأحمد فات تؤذنت خدٌجة وصفاء من السٌدةاسف، المببلتبواألحضان ب علٌهم

  ٌماتهممع صد لٌجلسا

 ال كلل من التكرارجلست الفتٌات وأسترجعوا ذكرٌات الدراسة الجمٌلة ببل ملل و

 تلمع كالنجوم لتخطؾ أنظار أسوأ شخص  كانت فٌهاة لدرج كانت خدٌجة جمٌلة

 ٌنظر إلٌها  كان، خذت عٌنٌه تتابعها أٌنما تحركت وذهبتأ ،فً حٌاتهالد تمابله 

 تشً بالسوء كانت عٌنٌه ف، فرٌسته لٌنمض علٌهاكالمفترس الذي ٌنتظر
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  فُتح باب الماعة ،فً ظل السمر والضحكات والحب واأللفه بٌن الحاضرٌنو

 ، مٌرها ٌمشً بجانبها فً أبهى ِحلهأاألمٌرات و تشبه عروس جمٌلةعلنا  عن م

 ، والتهانًالزؼارٌد تستمبلهم أؼنٌة ماجدة الرومً ) طلً باألبٌض طلً (، و

 صٌفات ٌساعدونها على ضبط حولها كوالفتٌات من  على عرشها و تلتؾلتجلس 

 ها نٌمبلوها ووٌهنب، والفستان

  عٌنٌهو أن هنان شخص ما ٌحوم حولها دٌجةمر بعض الولت لتشعر خ

 ته لٌنمض علٌها فً كحٌوان ضاري ٌنتظر فرٌستتطاردها من مكان لمكان 

  لماءأكثر و إ بعد ما تجرأ على االلتراب  حدسهاخطىء الولت المناسب، و لم ٌ

 تتمنى أن ٌختفً  ، كانتعنها وتبتعد تتؽاضى ، التً ظلتبعض الكلمات البذٌبه

 و هو و من هم مثلهمن العالم 

 وبكل ؼرور واستفزاز و  ،طرٌمها وٌمؾ أمامها لكنه تجرأ أكثر لٌمطع علٌها

 :ولاحه لال

 ، فمرٌبا  ستؤتٌن برجلٌن داخل أحضانًدللً كثٌرا  تال ت -

 الحمٌرة التً  نظراتهو حتى من هٌبتهتمززت خدٌجه من أسلوبه ومن صوته و

 و  اإلهانه فهً لن ترد على أمثاله بلعتكتمت ؼلها وعصبٌتها و ،ٌطل الشر منها

  أدارت بوجهها أٌضا  هً ال ترٌد المشاكل بعدما أحست الخطر بداخلها منه،

َ  مسن رسؽهاوأؽضب ، فوتذهبتتركه ل  بالموة إلٌه  أدارها ، ثمٌهعل ضاؼطا

 : لوتها ولالت وهً تصرخ بهبكل  على وجههفصفعته ، لتصبح أمامه

  هل ُجننت ٌا حمٌر -

 :ؼرٌب لال ءبهدوو ،الشر ا الجنون مشوبهه الفحٌح وعٌنٌن ٌوبصوت ٌشب
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  ، حتى ترفعِ ٌدن على وابل عزمًانِت من ُجننتً -

الضاؼطه علٌها بموه و  هً تحاول إخراج رسؽها من لبضة كفه ردت بعنؾ و

 : لالت

  ابعد ٌدٌن عنً ٌا حٌوان -

  أكثر امن حكم لبضته علٌهد ٌزٌو صاح بوجهها وترن رسؽها  لٌمسن ذراعٌها

 :  إلٌه ولاللربها ثم 

 تندمٌن على ما تفوهتً به ٌا أنا سؤجعلن  ،من هذا الحٌوان ٌا حمٌرة؟ -

 ، لكن اعلمً شٌبا ما أضع ٌدي علٌه ٌصبح لً و ملكًحمٌرة

  تفتتل، من عٌنٌها ٌتراءىأصبح بكاء للبها أرتعش داخل خدٌجة بالخوؾ و

َ أحد على اإل لم ٌجرإ ،هٌهٌات فالكل خابؾ لٌنجدها أحد لكن  من  لتراب خوفا

 ، بما لد ٌفعله هللا به و بهمأبداَ لكنهم ال ٌإمنون  ،لد ٌفعل بهمٌدرون ما  ،لمهظُ 

 ه بٌدٌها عنها تدفعوتها وت هً لستجمعفا
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َ ، ه والده فؤفسدهدلـل، لعزمً أبو النجاهو الولد الوحٌد وابل عزمً    أصبح فاسما

 ن كل ما ٌُدمِ أصبح مدمنؤ ل، بح هو األسوألٌصمرتبط بكل ما هو سًء 

َ  "الزنا"بالمخدرات والممار و   دالل والده لم ٌجعله إنسانا  ف، مثلهم أصبح لبٌحا

 ، ارتكبهوالده ٌدلـله لدرجة إنه لم ٌعالبه أبداَ على خطؤ  ، كانجعله شٌطانا إنسٌا  

 الة وابل ح فًو حتى اإلنسان، حساببدون لكه فؤصبح كل شًء بالنسبة إلٌه مِ 

 هذا نوع آخر من الفمد، أال وهو فمد األخبلق، واألخبلق هً عماد األمة، إن 

 ً فمد اإلنسان األخبلق ف، ففمدت معها األمان والتمدم والرلًأخبللها  فمدت األمة

 هذا ما عن مستحدث إنسانً ال ٌملن الرحمة، وٌصبح حٌوان ف، فمد آخرآلدمٌته

 ، فكم من إنسان و شكل آدمً ال ٌملن الرحمةحٌوان ب، وابل عزمًأصبح علٌه 

 ٌدٌهحٌوان نال األذى على 

 ال آدمٌه عندما كان مراهما  فً كان فٌها ببل رحمة و التً فمن المرات الكثٌرة 

 عندما سؤله العامل العصافٌر بٌدٌه و من عمره لام بخنك صؽار ةالخامسة عشر

 كانوا على شجرة بٌتً فـ إذا  فعلت ذلن، لال له بكل تملن ووحشٌه "عندهم ِلما 

 ، ما إن سمع ذلن الرجل رد ذلن ما أشاء طالما أرٌد ذلن"هم ملكً و افعل بهم 

 و  أوال   والده ، لكنه بادر بإخبارلى نفسهالمراهك فكر أن ٌترن عمله خوفا  ع

 ٌشاء فهو ما زال صؽٌرا  بؤن ٌفعل ما  والد وابلله لال عندما أخبره، 

 ، فلمد أدرن أن هذا الرجل ٌربً وحش على الفور العامل العمل ترنف

 لكن فً كل األحوال الفمد ٌولد فمٍد آخردون أن ٌعلم، و
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 من بٌن حشد بعٌد عنهم  لً لخدٌجةلى الصوت العاوالدتها إانتبه أحمد وصفاء و

 تمول وهً تصرخ به و تدفع عنها شخصا   لٌجدوا خدٌجه إلٌه بسرعةتجهوا فا،

 "ابتعد عنً"

 لع وابل فو، حٌنما رأى ما رأىوجهه ضربه بكل لوته على انمض أحمد علٌه و

 :علٌه  لاببل  صرخ أحمد على األرض، و

 كٌؾ تضع ٌدن هكذا على الفتٌات ٌا حمٌر  -

 لكن أحمد كان  ،مسن أحمد من ٌالة لمٌصهأو  بسرعة وابل من على األرضم لا

 جراَ  ٌجر هزٌمتهركه فً مكانه تو أبرحه ضربا  مإلما  و عنه فدفعه لوة منهأكثر 

********  

 ، نفوذ والدهه وعدابٌتمن بطشه و حذرهم الجمٌع، وابل ضربا  بعد إبراح أحمد 

 الرمال فً  بدفث رأسه معاركه لٌس كالنعام ال ٌواجه خوفه و  لكن أحمد

 :مال لهمف أكثر المحذرٌنكان العرٌس  لكنلخدٌجة والعروس عتذر العرٌس وأ 

 ال ٌرحم من ٌعترض ن ولعت تحت ٌدٌه فتاة ال ٌرحمها وابل عزمً إو -

 ا جٌدا  لها فهو ، انتبهوا أستاذ احمدخاصة   لو فعلوا كما فعلت أنت ٌو طرٌمه

 : أردؾ لاببل  ثم وجهه كبلمه ألحمد ولن ٌتركها بسهولة

 و أنت أٌضا  ٌا أستاذ أحمد انتبه لنفسن جٌدا فهو سٌردها لن الصاع  -

  صاعٌن
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 : الفتٌات والسٌدة فاتن لكن أؼضب أحمد فمال بؽٌظلكبلم افزع هذا ا

 ٌجب  ،ً لن أتركه ٌإذي بنات الناس، لكنه، فلٌفعل ما ٌمدر علٌهذا الحمٌر -

 علٌنا أن نولفه عند حده

 : رد علٌه ولال

 حالها انعوجك لكن الدنٌا عندن ح -

  إذا  نُصلحها و إال ستزداد انعوجاج=

 تحاول كانت  ،ترتعش فلمد كانت خدٌجة، رعةا بسفخرجوا بعده انتهى الحدٌث 

 حتضنتها فؤ درارا  بكاء  مرٌرا  مِ  فبكت بت السٌارةرك ،ان تكون لوٌه لكنها لم تفلح

 من عٌنً خدٌجه كانت صفاء ة مع كل دمعو، عنهاوالدة صفاء تحاول ان تخفؾ 

   هًتذرفها دموع من عٌنٌها 

و ، علٌه ه تشكٌه له و تستعٌن بهعلٌرفعت والدة صفاء ٌدٌها للسماء تدعو هللا 

 :لاببلَ بهسترٌا ٌصرخ هو السٌارة خرج وابل ولبل أن تنطلك 

 ، سؤنتمم ن أتركِن أبدا ، وسؤنتمم من ذلن المذرل -

 أن األمر لن ٌنتهى  ، فباتت تشعرأكثرالخوؾ وٌزحؾ إلٌها  لٌنمبض للب خدٌجة

 لٌخرجوا من هذا  مسرعة ، وأنطلمت السٌارةو لن ٌنمضً بهذه السهوله اآلن

 المكان 

 تتوكل على وفاتن لٌتبدد خوفها  ا دعوات السٌدةمر ٌومان كانت تناصرها فٌهم

 سٌخرجها من حلك الضٌك إلى فهو جل عبله الذي  ،ٌؽفل وال ٌنامهللا الذي ال 

 بإذنههللا جمٌعها  ٌبددسُ ، أوسع الطرٌك حتى لو كان الضٌك داخل للبها 

 النها  وافمتف ،فاء أن تبٌت فً بٌتها بمفردها بعد اآلنوالدة صلم ٌتركها والد و

 من  رتاحت للٌبل  أو ،باألمان تحت ظل السٌد رزق أرادت أن تشعر، كانت خابفة

  فً الؽد  تهالررت أن تزور بٌع بداخلها وٌمبٌحتل أفكارها والخوؾ الذي كان 
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 لهم أجمع لخدٌجة و المبٌحةمفاجؤة وابل  رفً الؽد ستنفجلكن 

 

 من البوابة الكبٌرة المطلة على الحدٌمة  ظهٌرة الٌوم التالً لت خدٌجةدخ

   لتمتعها بعٌنٌها إلٌها تتفمد الزهرات والورود الجمٌلة ترنظالصؽٌرة أمام البٌت، 

 حسن والدها االهتمام ، لمد أربتٌها برابحتها الذكً تمؤلو بؤلوان بتبلتها الرلٌمة،

 هللا على إنها أستطاعت ذلن، اعتلت وحمدت هً من بعده بتلن الحدٌمة و

  حمٌبتهاٌدها فً  تلحموأأمام باب البٌت  السلمات الثبلث للشرفة المفتوحة

ُ  الملٌبة ُ لبل أن خرج مفتاح البٌت وبالكثٌر من األشٌاء لت  عٌنٌها خرجه لمحت ت

 تعجبت من وجودها  الشرفهمستمره على كرسً طاولة حمٌبة هداٌا 

 من البرٌد أو ُمرسله  مد تكون ُمرسله بالخطؤف خلهااى ما بدفتحها لترلررت لكنها 

 فمد ، وجهها ضربا   لسمات دمةالص تضربو تتفاجؤف ،، ذهبت لتفتحهامن خالتها

 كان  فمد ،مكتوب علٌهاأكثر ال والصادم كان بالحمٌبه مبلبس نسابٌة شبه عارٌة

 الخوؾ لم  اسمٌهما للب، خدٌجة منبٌحٌط ووابل خدٌجة و، بالطبلء مكتوب 

  ةٌن الهاتؾ إال من بعد المره التالتنعلى رلم تجٌب  إنها لم تتحرن حتىتتنفس و

  ، لمد كان وابل هو المتصلوٌا لٌتها ما أجابت

 د أن ٌشعر بنبرة الخوؾ فً صوتها لتنتشً ٌرٌ ،اتصل حتى ٌتلذذ بتعذٌبها أكث

 بداخله سادٌته

 : بل  بلا ٌشبه فحٌح األفاعً ٌح صوته الذيسمعت فح اختنمت أنفاسها عندما 

 ؟حلوة، هل أعجبتن الهدٌةأهبل  ٌا  -

 حتى انتبهت لكبلمته التً تُؤكد إنه  ،وعٌناها تموج بها الدموع بثمل ردت خدٌجه

 لالت :و كالمجنونةكل االتجاهات تلتفت فً  ٌراها اآلن فؤصبحت

  ؟ذا ترٌد منً أٌها المذر، ماــــت!!!نأ -
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 : لٌرد بمجون

  أرٌدن أنتِ  -

 أخذت نفسها بسرعة تخرج من البٌت ودلات ، أؼلمت الهاتؾ بوجهه وهً تبكً

 لكن فارتعبت أخرى  رن الهاتؾ مرة، من ضاري كؤنها  تُطاردللبها تتسارع و

 :بحرلة وتمولتبكً ردت علٌها خدٌجة بسرعة، ، صفاء هذه المرةكانت 

  ذلن المرٌض الذي ٌُدعى وابل ٌرالبنً و ٌخفٌنً ٌا صفاء -

 : بفزع أكبر بعد سماع كلماتها لالتت هً األخرى تبكً بحرلة وكان

 ؟كن معنا، أٌن انتً اآلنٌا هللا  -

 ، لكن لماذا تبكبن؟ و بالناس حتى ال ٌستطٌع أن ٌتبعنً = ذهبت إلى شارع ملىء

  أٌن أنتم

 :كثرردت صفاء ببكاء أ

 وابل هو و وهو اآلن فً العملٌات نحن بالمشفى، أحمد دهسته سٌارة -

 كونً حذرة و ،، استملً سٌارة أجرة وتعالً إلٌنا فً الحاللسببا

 

 ، و تربص به ودهسه بسٌارته وهو ٌعبر لٌركب خاصته، أنتمم وابل من أحمد

 وأولعه فً شر فعلته لٌصبح  كرمهبمدرة هللا ولطفه و الحمد هللنفذ منها أحمد 

 دلٌبل  علٌه

 :محتواها ٌمول فلمد أرسل لهم رسالة 

 ، ٌُدهس حتى ٌموتمن ٌعترض طرٌك وابل عزمً هذا جزاء -

 ، وسادي باألخص لٌنتشً رسلهالٌرسلها لكن مؽرور كفاٌه لٌُ  ؼبٌا   وابل لم ٌكن

 بسادٌته

 ترى  نفسها السبب فهً بالذنب أتجهت خدٌجة للمشفى كانت تبكً بشدة، تشعر
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 ؤل نفسها ماذا كان سٌحدث لصفاء ووالدٌه إذا تس ،للخطرالذي عرض أحمد 

 بما فعله لم ٌستكفً ذلن المذر نإو ماذا سٌحدث ، صابه مكروهأ

 الحاج تولؾ التاكسً أمام المشفى وكان 

 الذى تنفس الصعداء عندما رآها تنزل من التاكسً و و ،أمامهاٌنتظرها رزق 

ُ  صاب بؤذى، لكن خدٌجةحمد هللا أنها لم تُ   بت بالفعل كانت ُمدمرة نفسٌا  صٌأ

  بكت اكثر مما بكت من لبل ، عندما رأتهون لبل، افه مخوؾ لم تخخابفة 

 ٌهدىء من روعها ، لتشعر باألمان، كان ٌواسٌها و الحاج رزق تمسكت بٌد

 الداخلدخل إلى ؤخذها وف

 حتى السٌد فاتن   دةكذلن السٌفً حاله سٌبة وصفاء تبكً و أحمد كان والديّ  

  كل ذلن تراه ، ن حزٌكان الكل  ، وٌظهرعلٌه الملك سلٌم سالم كان موجود

 لٌلتفوا ، ا  مسموع أصبح بنشٌجأكثر وبكت ف بخٌر لو لم ٌتدخل أحمد لكان بسببها 

 :تمول ، لكنها لم تنفنحولها ٌحاولون تهدبتهامن 

 أحمدأنا السبب فٌما أصبح فٌه هذا المذر لن ٌتركننا وشؤننا بسهولة، و -

 لال لها :دأها والد أحمد السٌد عماد وه

 لم  لووأحمد فعل الصواب و لً كل ما حدث وا، لمد لصًابنتي ٌا أاهد -

 أفخر بها أرٌد أن التً  ت منه، فهذه لن تكون التربٌةتبرأٌفعله لكنت 

 ما حدث لٌفزعوا  فحكت لهم خدٌجة ،لها شًء سؤلوها إن فعل ذلن المختل

  لم ٌخفوا خوفهم بلو، مختل  شخص فعبل  هذا البالفعل،  لمد تخطى الحدودف

 ، لرروا أن ٌشتكوا علٌه، لؾ و اتفموا على التخلص منهخطورة الموأدركوا 

 ، فلٌس لدٌهم معارؾ أٌضا  السٌد سلٌم سالم باألكثر واألستاذ عماد فالحاج رزق و

 هو وحده الذي لدٌه معارؾ ونفوذ ولكن إن كان اعتماده األول نفوذه، فهم 

 متلكوا النفوذ.المادر على كل شًء و خالك من ٌ أعتمادهم األول هو هللا
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 عن  فصح الشرطةعلى طلبهم لم تبما حصل و أشخاص من الحفلةشهد معهم 

ٌعلمون  ، فحتى رجال الشرطةوالدهبطش وابل عزمً وتى ال ٌطالهم أسمابهم ح

 ذلن 

 على  حمد هلل تخطى أحمد مرحلة الخطر وخرج من العناٌة المركزةالمر ٌومان و

 ، لكنهم ارتاحوا و كان ما زال تحت المبلحظة لكنه مل إلى ؼرفة عادٌة،خٌر و نُ 

 اطمبنت للوبهم علٌه 

******* 

 بعد ما ُحبس أربعة أٌام على ذمة التحمٌك  خرج وابل عزمً من مركز الشرطة

 عابلتهم و عرض لخدٌجة وأحمد والت بعدمعلى محضرما مضى  خرج لكن بعد، 

 سٌتم زجه بالسجن وإصدار حكم بحمهن تعرض مره أخري إ

 :لاببل   هذا المكانلم ٌمضً بتلن السهوله إال بعدما ألح علٌه والده لٌخرجه من  

 ، أوالبن الناس لن ٌتركوا حمهم، فؤرجون أمضً على عدم التعرض لهم -

 ، أنت وابل ابن حٌاتن بداخل السجن أتركن تهدر ٌوم واحد منفـ أنا لن 

  تمترب منها تلن ال فتٌات العالم لكن خدٌجةأمامن كل عزمً أبو النجا، 

 بؤنه لن  ٌضبح بما ٌعتلٌه عمله المربعدم التعرض لكنه لم ٌَ  خرج بعد الموافمة

 بعد ٌوم بالخوؾ  ٌوما   خرج وفً رأسه ألؾ فكرة تمتل خدٌجة، تهنؤ ٌتركها ابدا

 ون جاهد شكٌكان الذي  رج لٌموم بما ال ٌتخٌله عمل خدٌجة، خالذي ٌتلذذ به

 تشعر بؤن هنان مفاجؤه أخرى  كانت التزالبعد، فهً للبها بؤن األمر لم ٌنتهً 

  تنهار لكنها كانت تتماسن بالذكر ستجعلها

 من الظلمات إلى النور  بن الملوب ، الذكر كان ٌدفع خدٌجةأال بذكر هللا تطمو
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 إن جاء ظنها الحسن باهلل ٌؽلب أي شكون، وإن كان للبها ٌساوره الشكون ف

 بذلن علم ٌمٌن تعلم  ، هًالعسر فبعده الٌسر

******** 

 لحاج رزق بعزٌمة أحمد على إثر ذلن الخبر الجٌد لام اخرج أحمد من المشفى و

  ت ولٌمة لذٌذة كان ،طابأعد لهم ما لذ و، وعابلته والسٌد سلٌم سالم على العشاء

 ، فالؽل ختار الولت المناسب لٌفجر مفاجبتهأطوال الولت وكان ٌرالبهم ف هوأما 

 د بموة هذه فدفعته أن ٌرُ  هزم فً جولة، سادٌته لم ترضى أن ٌُ اهم أعمهاتجاه

 أمامهم كلهم لٌرعبهم و ٌتلذذ بخوفهم أجمع المرة

 حتفال [ نظروا جوا لؤلخرمن رلم مجهول محتواها ] أ م رسالةأرسل لجمٌعه

 البعض وخرجوا لٌروا ما األمر، أما خدٌجة فكانت دلات للبها تتسارع لبعضهم 

 انهارت من منظر مبلبسها   لمدف و حصل ،خارج جسدها وتنتهً زسٌمف هكؤنو

 بٌتها لتمع  نعلى جدار األرض والكلمات البذٌبه المكتوبةعلى  الداخلٌة المنثورة

 نتهن كشؾ سترها أمام الجمٌع وأ ، هذا الحمٌرعلٌها ؽشٌا  على األرض مُ 

 عاري أمام الجمٌعو من الصعب على المرء أن ٌرى نفسه رمتها حُ 

 ، و أدرن الجمٌع أن ذلن الشخص لن ٌولفه شًء على عمب نملب الحال رأسا  أ 

 عن حك ٌستحمهأو الموت وإال السجن 
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 لم تنهض من الفراش كانت تسؤل نفسها كل ٌوم ماذا فعلت  مرت أٌام وخدٌجة

 لعمل  ، لكنها لم تذنب بشًء هً فمط ضحٌةلذلن الشخص حتى ٌسًء لها هكذا

 ن مفترس لحٌوا مرٌض، فرٌسة

 أن ا الصحٌح ٌجرفنا إلى مكانن تٌارا  و سببا  العسر ن ٌكون لكن أال من الممكن أ"

 "ٌدفع للٌسر ٌكون العسر طرٌما  

****** 

 الفادح لٌصدر حكم بحمه لكن  عن ما حدث ورأوا فعلهبعد إببلؼم  جاءت الشرطة

 لٌهرب  ، الخارج الهرب إلى على ساعدهكان والده  ،الشرطةمسن به ن تُ لبل أ

 عماب ٌستحمه من حكم و
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 مرة أخرى  جتمع الجمٌع على سفرة السٌد رزقأ بعد مرور أسبوع هادئ

 لكن  مضت،أسابٌع  ةألول مره ٌضحكون من بضعٌتناولون طعام ولٌمة شهٌة و

 ن األشٌاء و منها ، تحدثوا عن الكثٌر مصه للك تعبث بملوبهم زالت هنان ؼِ ال

 أن ذلن الحمٌر ما  صا  خصٌ لد ٌحدث مستمببل   صفاء مماكٌؾ ٌحمون خدٌجة و

 بل الحل األمثل  الحماٌتهم هنا بادر السٌد سلٌم سالم بفكرة، را طلٌما  زال حُ 

 : ولال، جمٌعا لما سٌموله انتبهو، فؤالحماٌتهم

-  ًّ  و مع الجٌش المصري بعد الؽد إن شاء هللا سٌتم التعالد  ،انتبهوا إل

 و  لجٌش بنظم المعلومات الحدٌثةطوٌر اتبخطط  هم سٌمومونفـ  ،شركتً

 الحمد هلل ألن شركتنا  ذلنمعهم، والتعالد  الحمد هلل شركتنا هً التً ربحت

 ، إن شاء هللا ا  العالم لرٌبمن أكبر الشركات على مستوى الوطن العربً و

 ، ألنهم سٌصبحون جٌدٌن سٌتدربون فً معسكرات الجٌشبعض مهندسٌنا الو

  وخدٌجةأعتمد أن هنان صفاء ، و المصري كتعاون بٌننا مهندسٌن فً الجٌش

  والدهنان مستحٌل أن ٌطالهم أذى وابل ، فهكونان فً أمانتس

 لن ٌستطٌع أن ٌصل  اتفموا على ما لاله ألن هنان فعبل  تحمسوا للفكرة وجمٌعهم 

 هل سٌتحمبلن مشمة الجٌش و فلكن ساورهم الملك على الفتاتان ، إلٌهم وابل

 : فمال الحاج رزق، تدرٌبه

 التعب الجٌش مشمة، وأنا ال أرٌد لهم المشمة و -

 ، موا الحاج رزق حتى صفاء لكن خدٌجة لمعت عٌنٌها بشؽؾ المؽامرةكلهم واف

 هذا هو الذي شعرت به اآلونة ألخٌرة وترٌد أن تصبح لوٌة و تؤبى الضعؾ

 لما ترٌد الطرٌك الصحٌح

 : رد السٌد سلٌم ولال

 مهندسٌن فمط ، األمر أنهم  نو، هم سٌكونكما تتخٌلونلٌس هنان مشمة  -
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  على إمسان السبلح وتدربٌات عادٌة، لن ٌكون لهم عبللةسٌتدربون 

 شتباكتهم ستكون على ألواح الحاسبات و لٌس أكثرباألشتباكات البدنٌة، أ

 لوٌة ترٌد أن تتدرب تدرٌبات كانت ترٌد أن تكون  ارتاحوا لما لال لكن خدٌجة

 كٌؾ تكون لوٌة لتتعلم لاسٌة

 : ، فرد علٌهم  لاببل  ٌن سٌكون المعسكرسؤلوه أ

 العرٌش -

 : فتعالت شهالتهم ما عدا خدٌجة ضحكت ولالت

 جٌد ، فهكذا أضمن أن ذلن المجنون لن ٌحاول أن ٌمرب إلٌنا شبرا   -

 : لكن السٌد سالم هدأ من روعهم ولال

 ٌتواجد به وسري و ال تملموا، هذا المعسكر لٌس كؤي معسكر، فهو آمن -

  المٌادات الكبٌرةدابما  كل 

 أن تذهب هً و  وبعد منالشات كثٌرة ألتنعوا، فطلب السٌد سلٌم من خدٌجة

 لحضور التجهٌزات وبعض اإلجتماعات الهامة و  صفاء إلى العمل من الؽد

 ، ووافموا أختٌار المهندسٌن

 والشركه أجمع فٌه خدٌجة وصفاء بمستوى شخصً  مر ٌومان كانتا تستعدان

 أ إلى العرٌش بعد أن رفسدت تجهٌزات صفاء للسف ، لكنالكبٌرة لتلن الصفمة 

رُ  ستبلم العمل بعد ؤتً سرٌعا إلن ٌالخارج محتواه : أسل ألحمد إمٌل هام من ُُ

 مر لرروا أن ٌتزوج أحمد و العابلة بذلن األبعد علم وسابٌع على األلل ثبلثة أ

 الثبلثةبٌع خبلل تلن األسا صفاء سرٌعا  

 األجواء أخٌرا   ُملًء البٌت بالزؼارٌد والتهلٌل والفرحة وعمت السعادة 

 كانوا  ، إال أنهممد التً لم تخؾ بعدبات أحإصاوبرؼم الظروؾ التً مروا بها و

سمؾ بٌت ؤخٌرا  ُسٌجمع المتحابٌن تحت وتهللت أسارٌرهم، ف ،ٌطٌرون فرحا  

 واحد
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 ة فً مكان ما تذهب إلٌه دون مره ستكون وحٌد ألولو لكن المآساه هً أن خدٌجة

 لن تكون  أٌضا  ، وصفاء سترحل بعد الزواج مباشرة األكثر مآساوٌه أنو، بل صفاء

 احد فمط ٌمضون فٌه معظم المهام ، أمامهما أسبوع والزواج فً كل ترتٌباتبجانبها 

 ؟!هنان أبشع من هذاأهمها، فهل و

 بوعٌن لكنها لم تستطع  أن تإجل سفرها هً ألس حاولت خدٌجة

صفاء َكلوا و وخدٌجه و، ٌستعدون بالتجهٌزاتساق  كانوا على لدم الكل فً البٌت   

ختٌار فستان أهو عبا األكثر رُ الشًء الذي كان ترتٌبات الماعة وحجزها وَملوا من  

فهذا األمرعند الفتٌات ٌحتاج ولت  وفساتٌن خدٌجة فستان الحناءالزفاؾ المناسب و 

  –و لكن هكذا هم الفتٌات  –ملً و نفسً جهد عو

 إلى العرٌش لبل أن تسافر خدٌجةستعداد ا األعلٌهمكانا 
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 :  عمن سلٌم اتصل كثٌرا   تؤخرِت، افٌِك بسرعة،لمد خدٌــــــــجة، افٌِك ٌا ابنتً، 

 "لالتها الحاجه فاتن"

 :فزعت خدٌجة من نومها وهً ال تستوعب أي كلمة وال أي شًء ولالت

 ؟ــا، َعبلََم تؤخرتـــــــه -

  ام الشركةتظر أمتنالتً  الجٌش سٌارةتؤخرتً على = 

 تستعد تجري فً كل مكان  فزعة تنهض من السرٌرل أخٌرا   استوعبت خدٌجة

 ، و وتحضٌر أشٌابها ها فً تلبٌسهانفاتن ٌساعدو وكانت صفاء والسٌدة، للذهاب

 إٌابا  لمٌمات ذهابا  ون تتطعمها بعض الفات السٌدةكعادة أي أم كانت 

 :لتتصل بعدها بالسٌد سلٌم لابله و الحمد هلل انتهت خبلل خمس دلابك

 ؟، ألٌس كذلنلمد تؤخرت جدا   -

 بالسابك  سؤُرسل لِن سٌارة = نعم، فلمد تحركت السٌاره منذ للٌل، ولكن ال تملكِ 

 لٌؤخذِن إلى هنان خصٌصا  

 :تنفست الصعداء وشكرته  لابلهو ارتاحت خدٌجة

  ٌا عمً شكرا   الحمد هلل،  -

  ، لكن ما كل هذا النومو ٌا ابنتً= العف

 :ضحكت خدٌجه ولالت

 فً السهر مع صفاء لمد تحمست للٌبل  البارحة -

 :ضحن السٌد سلٌم ولال

 أبدا  فلمد أوصٌت علٌِن صدٌمً  حسنا ، واآلن انتبِه لنفسن، وال تملكِ  -

 شًء أخبرٌه هوأي  أو أردتِ  "، إن حدثت أي مشكلة"الفرٌك أول فوزي

 تصالخدٌجة وأنتهى بعدها األ شكرته
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 حاج رزق أوصاها ال ودعوها بعد أنخدٌجة و فودعتهم ، ةوصل السابك بالسٌار

 بالعدٌد من الوصاٌا وأن تتطمبنهم علٌها كل ٌوم، ركبت خدٌجة السٌارة و 

  هً بالمثل انطلمت والكل ٌدعو لها و

  خرجت خدٌجة من السٌارةف، أمام المعسكر لةبعد مدة طوٌ أخٌرا   ولفت السٌارة

 لتحمك ، لهو وجنودهالوالؾ أمام بوابة المعسكرللضابط  أوراق تعرٌفها لتعطً 

 و المكان  هذا دخلتته منذ و ذلن الشخص كان آخر شخص رأ من أمر مجٌبها

 ، صوت النسور فً السماء و الشمس هم فمط من المكان ؼٌر الصحٌح كؤنه

 هٌستضٌفونها فٌ

******* 

 ستهدر حٌاتن و  ،أخرى ضد زٌن الهوٌدي لن تشارن فً مهمات مرةعمر أنت 

 مرة، الذي ٌحركن اآلن هو األنتمام وهذا  الذي نُفاجؤ به كل خططنا بتهورنتُفسد 

  ن، عملن بعد اآلفٌوما  ما ستجد أنن أفسدت كل شًء، األمرٌعمٌن عن الحمٌمة

 فوج ستكون لابد الدفع الجدٌدة و، ٌديما عدا مهمة زٌن الهوسٌكون كل شًء 

  "فوزي ك أولٌ"لالها الفر: المهندسٌن باألخص

 :ولالعمر تضاٌك  

 أنا...... لكن ٌا سٌدي -

 :بعصبٌة لالو ٌُنهً جملته لاطعه العمٌد فوزي لبل أن

 هذا أمر ، واآلن لمد انتهٌنا من هذا النماش، وأٌضا  هنان شٌبا  علٌن أن  -

 تحمٌها من ندسٌن أرٌد منن أن تنتبه علٌها ومع فوج المه ستؤتً فتاة، تعلمه

 علٌها دابما   الحارسةن ٌأي خطر ، فضع عٌن

 لال :انعمد ما بٌن حاجبً عمر ؼضبا  و
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ًّ أن أحمٌها هل بحت اآلن رفٌك للفتٌات المدلبلت؟هل أص - ، لماذا عل

 لماذا أتت؟ ثعابٌن الصحاري؟، إن كانت خابفةستؤكلها 

 ..... أحكاما  دون أن تسمع للنهاٌة، هذه الفتاةدر ، ال تص= عمر

 من سوء حظ  اتصال هاتفً هالطع كلماته،لبل أن ٌُنهً "الفرٌك أول فوزي"و

 ، ؤدى عمر التحٌة حتى ال ٌطٌل األستماع للكلمات التً ٌراها ترهاتف، خدٌجة

  ،ورةأن السٌد فوزي ٌتؽاضى عن أفعال ابنه المتهوهذا الفعل ٌُحاسب علٌه إال 

 ، كان ٌضرب ع فعله، لٌخرج حانك على ما ال ٌستطٌالمكتبعمرترن  ثم

  نفسه ٌلعنوالدفع الجدٌدة وٌلعن فً فوج المهندسٌن ، ضبا  األرض بخطواته ؼ

 ٌجعلهم ٌتؤلمون أن  لررلكنه ، مدلـلهالتً ٌراها  أٌضا تلن الفتاةو

 تلن أمر صا  خصٌرهم وه أموو كل من آمر على تولٌ" فوزي  لٌندم "الفرٌك أول

 ٌتجه للساحة الكبٌرة  ، كانإنها جاءت إلى هناسٌجعلها تندم التً المدلـله  الفتاه

 بخطواتها  حتى رآها فتولؾتلتهم لدمٌه األرض  ،بعد خروجه

 و  ، تعلمت عٌناه بها كات زمن بعٌدتشبه مل رأى فتاة بمبلبس فضفاضة طوٌلة

 : لٌسمعها تمول أن ٌنطك بكلمة مترب منها أكثر دونلٌ هً تواتٌه ظهرها فتحرن

 ، هل لتلهم اإلرهابٌون أم ٌا هللا  ؟أٌن اآلخرٌن؟ هل تركوا المكان فجؤة -

 الجنود الذٌن أمام البوابه ال توحً المجنون، ولكن الضابط ولتلهم ذلن 

 ، أظن إنً سؤرجع لهمحدثم بؤي سوء لد هوجوه

 عٌنٌنه طوٌلتٌن فٌهما  ،التفتت لترى شاب طوٌل المامة شعره اسود ناعم وؼزٌر

 عظام فكه ، بإبإهما كبٌر أسود، رؼم الحزن الذي ٌملإهما وتجهم وجههبشاشه 

 علٌها بوادر لحٌه خفٌفة، أنفه مستمٌم، فاهه متوسط الوسع، عضبلته تنبت  طوٌلة

 البالػ بالرٌاضة هتشً باهتمام وواضحة ة عالٌةٌبدنالة ت، لٌال مفتولة

 :رجعت للوراء خطوة ولالتو عندما رأته شهمت خوفا  



  محطات الفقد
 بقلم/ رحاب إبراهيم عجم

 

68 
 

 ن الرحٌمـهللا الرحم بسم -

 : ولالعنه  تانؼرٌب اا لٌستمكؤنهٌنٌه مثبتتٌن بعٌنٌها اللوزتٌن وعلٌرد علٌها و

  ؟عفرٌت ؟ هل رأٌتِ ماذا -

 ساد الصمت بٌنهما و، بسرعة فتلعثمتحاولت الرد خجلت خدٌجة من نظراته، 

 التً تزٌد حمرة خجلها  طؽت، ضالبع ببعضهما ةالمعلم ماو بٌن نظراتهللٌبل  

 الرلٌمة تبلعب  النسمات أخذتو ابتسامة ثؽره الهادبة من وهج وجهها لتزٌد من

  الناعمةخصبلت شعره فستانها الواسع و

 :تنحنحت وتكلمت لعلها تكسر اللحظه المحرجة ولالت

 ؟مكتب "الفرٌك أول فوزي" إذا سمحتهل من الممكن أن تدلنً على  -

 : الفع حاجباه ولر

 ؟ومن أنتِ  ؟ترٌدٌن الرأس الكبٌرة!!، لماذا -

 : فمالت بهمهمه

 ؟ِلما كل هذا؟ هل هذا تحمٌك -

 : عكص ما بٌن ما بٌن حاجبٌه ولال

  ؟هل تمولٌن شٌبا   -

 ال ٌنمصها مجنون فهً ترى أنه كان  لتتفادى الحرج أو الخطر أيٍ  ردت بسرعة

 و لالت : آخر 

 السبلم نً من فوج مهندسٌن شركة كنت ألول أن -

 : ولال مستفهما   هز رأسه

 ؟صل إلى هنا منذ نصؾ ساعه تمرٌبا ، أٌن كنتِ الفوج و -

  = ظروؾ جعلتنً أتؤخر، آسفة

 ؟نأوراق تعرٌفبطالتن الشخصٌة و أن تُرٌنِ ممكن هل من ال -
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 : فً نفسه لال ، ثمهو ٌبتسم بلإمنظر إلٌها بتمعن وأعطتها له فرفع حاجباه و

  استهتارن هذا   ألعالبن أشد العماب لداللن وهللاو، متؤخره و أٌضا  أتٌتِ 

  

 ال ٌكره إال المدلل  ال المكر إال أنهال ٌعرؾ اللإم وعلى الرؼم من إنه 

وانٌن و دالله ٌفسد الم ، الذي ٌرى أنٌستحك حك من ٌضٌعٌصل بالواسطة و الذي  

  ننها أول مأما ك، فسدمُ ال تكره إال الدالل الزابد ال جةدٌال ٌعلم أن خاحترامها، و

فمط ال بمجهوده  ٌعمل بِجد و ٌصل بالواسطةتكره من الو، تلتزم بمواعٌدها  

******* 

 مرر أن ف لها لمكانها مع الفوج لكنه اآلن ؼٌر رأٌه بعد ما علم من هًكان سٌوِص 

  ٌفعل شًء آخر

 ه نتباا  التً ٌرٌدون منً  حماٌتها واإلأٌضو التً ٌوصون علٌها  خدٌجةانِت إذا  

 لالها عمر و هو ":  رٌِن النجوم تلمع فً سماء الظهٌرةُسؤانتظِر للٌبل  وعلٌها، 

  "إلى حٌث سٌضعها ا  تجهمُ  ٌضٌك بعٌنٌه 

 و  شبان صؽٌر، فتح باب الؽرفة صفح ثمٌل لهمُ  يحدٌد ولؾ أمام ؼرفة باب

 :هازبا  ساخرا  لال 

 ، ادخلًنسهتفضلً ٌا آ -

 كً  ال تعرفه جٌدا   ألنها وراء خابفةلل خطوةدخلت خدٌجة بتردد خطوة لؤلمام و

 ما إن دخلت لن تجعلها تثك به، لكنها دخلت وتلن  حتى بذلته العسكرٌةتثك به

 و  فهرعت خدٌجة لمضبان الشبان الحدٌدٌة حتى أؼلك الباب الثمٌل من وراءها

 :بخوؾ لالت 

ًّ هنا فً تلن الؽرفة المظلمة وحديما األمر؟!! لماذ -   !؟ا أؼلمت عل

 ما  للم ٌستطع أن ٌحٌد بنظره عنهما أو ، الذيٌنٌها اللوزتٌننظر عمر إلى ع
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 : رآها ولال

، هذا هل والدٌن أخبراِن ٌوما  أن التؤخٌر واألستهتار بالعمل شًء سًء؟ -

 وتعملٌن بالواسطة، ألنن تؤخرِت على عملن وألنن مهملة، مدلـلهعمابن 

 : بعصبٌهلالت و نظرت إلٌه خدٌجه بذهول

 ؟دا  حتى تمول عنً كل تلن األشٌاءل تعرفنً جٌه -

 صفاء و تخاؾ الوحدة التً لوال هللا و ،وتركها وهً تخاؾ الظلمة ،علٌهالم ٌرد 

 بعد أن  لى الكرسً الوحٌد داخل تلن الؽرفة الموحشة، جلست عاللتهمتهاعابلتها 

 لشدٌد اشعرت بالجوع فمدت طالتها و لدها هً وفمدت األمل فً أن ٌسمعها أحد 

  للبها ومن األلم الذي مؤل ، بكت حران حتى بكتسكنت فً مجلسها دون  

 ضمت كتفٌها ف، صدرها لتمتلها خنما   فوق والحزٌنة الذكرٌات السٌبةجثمت كل 

 ي مع هطول اللٌل الذ الؽرفة حرارة درجةنخفاض إل بكفٌها علها تشعر بالدؾء

 خبلل ذلن  الذهبٌة وطهاخٌ كان ٌنفذ من منبع الضوء الذى أدركته بؽروب

 الشمس أصبحت الظلمة أكثر ظلمةمن بعد و،  الشبان

  على الكرسً من أوجاع جسدها التً تنبض ألما   لم تستطع خدٌجة الجلوس أكثر

 ، المتخشب لتسترٌح، وانكمشت على نفسها لتنام جسدها، فافترشت األرض ب

 نامت أو أُؼشً علٌها ال أحد ٌعلم ؼٌر هللا 

 الذي كان علٌه أن  ، لٌرى الفوج "فوزيٌوم ذهب "الفرٌك أول فً آخر ال

  منعه بها انشؽاله ملىء بالمهام والالطوٌل ولكن ٌومه بداٌة الٌوم وٌستمبلهم منذ 

 ، و لم ٌراعً بؤنهم ُجدد بؤي شكل  عمرلم ٌرحمهم ـ ف، ا ُمجهدٌنكانو أٌضا   هم 

 ستعدادات لعملهم و ت وأكان ٌعطٌهم تعلٌمات وتدرٌبات وتخطٌطاطوال الولت 

 ؼٌرها الكثٌــــر 

 ثم أخذ عمر  ،ٌحواوآمر بؤن ٌستر ،وتعّرؾ علٌهمعلٌهم  تحٌةالألمى العمٌد فوزي 
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 : لهلال جانب وعلى 

 ا فعلت بهم لٌكونوا بهذا اإلجهاد، تذكر إنهم ما هذا ٌا عمر؟! ، ماذ -

 جنود على وشن االشتبان والٌسمهندسٌن و

 :متنع بكلماتهعمر وهو ؼٌر ممال ف 

 حسنا   -

 :تلفت العمٌد فوزي فً كل مكان ولال

 لال إنه ٌرٌد لكن أٌن خدٌجة، أنا لم أرها حتى اآلن، لمد هاتفنً سلٌم و -

 ؟!، أٌن هًاتفهاطمبنان علٌها ألنها ال تجٌب على هاأل

كل فً الحبس التؤدٌبً لمد نسى بؤنه وضعها فجحظت عٌناه تج جسد عمر ورأ

 : عرفمال بذ تلن المدة

 ، لمد نسٌتها تماما  ٌا هللا -

 لال :ظر "الفرٌك أول فوزي لعمر بملك ون

 ....؟!! نسٌت مّن؟ ماذا تمصد= 

إلى الحبس جرى عمر من أمامه  جملتة "فوزي لبل أن ٌُكمل "الفرٌك أول

 :ٌسؤل نفسه بخوؾكان والتؤدٌبً 

 ، أتمنى أن تكون بخٌرا حدث لها كً ال تجٌب على هاتفهاٌا تُرى ماذ -

 عندما وجدها  ،عندما فُتح سمط للبه وجعا  علٌهاو ،ح البابهو ٌفتتوترت ٌداه و

 بكامل  محسوسا  و ألذنه مسموعا   للبه ٌنبض نبضا  األرض، ألترب منها وش تفتر

كانت ال تستجٌب، كان جسدها بارد وكؤن  ، هزها حتى تستفٌك لكنها جسده

 ى حتى ٌنادى الطبٌب، تردد فً مرة أخر، لم ٌستطع أن ٌتركها هنا الحٌاة فارلته

 ستشعرها رجفة أرتجؾ للبه أما إن حملها بٌن ٌدٌه حتى حملها لكنه فعلها و

 نه لبل كؤولد اكتملت  بؤن لطعته األخٌرةرساله مضمونها كأو  كإشعار جسده 

 أسرع  برفك على ما بٌن ٌدٌه ان كمطعة البازل ؼٌر المكتملة، وذلن ك
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  ذوبللبه الصلب ٌوإلى الطبٌب 

 عندما رآه خارج من ؼرفة الحبس التؤدٌبً و  أسرع خلفه "الفرٌك أول فوزي" 

 طباء ما عدا الدكتور من كل األ الخالٌةبها إلى حجرة األطباء  ا  هباذهو ٌحملها 

 ندما مد ع عمر فً ذلن المعسكر، و ٌا للسخرٌة هأكثر شخص ٌكرهولٌد الؽلٌظ، 

 ٌبعد ٌدٌه وكتفه ب أن ٌرطمه بعٌنٌه لبلعمر زؼره  ،عنهإلٌه ٌده حتى ٌحملها 

 كٌؾ ف  على وضعها فً وجوده ا  رؼممُ و  بنفسه السرٌرٌضعها هو على ل ،عنها

 و  اآلن بعد ذلن اللٌن الذي اجتاح للبه بسببهاعلى انتزاعها من بٌن ٌدٌه  ٌجرإ

 و من هو حتى ٌلمسها ، ؼٌره بعد أن رجؾ للبه لهاعلى حملها من ٌجرإ 

  ٌرتاح له أبدا   الذي ال هو الشخص المذروة  خاص، بٌدٌه

 التً آثر النظر  اللوزتٌن المؽمضتٌن عٌنٌهاوضعها وتؤمل وجهها الشاحب و

 اآلن شحوبالسبب فً إؼبللهما بتعب وو ا ههو، النهار إلٌهما هذا

 دي لوال إنه ٌإوتفحصها بٌدٌه و ٌهاكشؾ عل، رى ما بهالٌ الترب الدكتور ولٌد

 ، هل نخوته ال ٌدري ِلماوٌضاٌمه لمسه لها  ،ر هباء  منثورا  عم عمله لجعله

 تعنً له أم هً ، كلها االتً ٌعلمهو  لعلمه بنزوات ولٌد الكثٌرةصا  تحركه خصٌ

 لذلن ٌُؤلمه أن  ؛ تخصهتعنً له و لها  أول لمسةمن من أول لماء من أول نظرة، 

 ٌلمسها أو ٌنظر إلٌها ؼٌره

 : لالالتفت إلٌهم ووضع ولٌد ٌدٌه على خدها و

 حرارتها مرتفعة للٌبل ، وعندها هبوط فً الدورة الدموٌة نتٌجة لعدم  -

  تناولها طعام، ال تملموا سؤضع لها محلوال  ومضدادات حٌوٌة، وستصبج جٌدة

 فً الؽد

 سه اإلذن دون أن ٌحترم ، أعطى لنفونعومتهخدها  تحسسو بكل ولاحة 

 إن كان دوره كطبٌب أن ٌفحصها ، الدٌن والعُرؾ وخصوصٌتها كإمرأه
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 كالجحٌمما ٌفعله اآلن سًء بٌدٌه فمد أدى عمله أما 

 تلن البسمة الممززة الخبٌثة والتً ٌفهم شتد انفعاله أكثر من ؼضب عمر وأ

 هو ٌنظر إلٌه شرزا  نظره وعنها دفعها ؤمسن عمر ٌده بموه وف، مؽزاها جٌدا  

 مستفز لٌستفز ولٌد رسالته ببرود  ، تلمىوإال سٌسحمهتحذره بؤال ٌتعرض لها 

 ، وآمر ولٌد بالخروج أي نزاع لد ٌحدث "فوزي فض "الفرٌك أولف، عمر أكثر

 :ا  ضباؼ لال لهعمر وـ انفرد بللٌبل  ف

  ؟التؤدٌبالحبس  هل من الممكن أن تشرح لً، كٌؾ دخلت خدٌجة -

 : نظرعمر لؤلرض وعلى وجهه تتجلى عبلمات الندم ولال

 هللا ما كنت ألصد أذٌتها أبدا  ن وأنا السبب، لك -

 ، عدم التدخل فً مهمة زٌن الهوٌدي ، كل هذا ألنً طلبت منن= هل ُجننت!!

 بسوء  أخاؾ علٌن وأعاملن كابن لً، تعامل المهندسٌن وخدٌجة ًكل هذا ألن

 ، و أنن هكذا ستجعلنً أرجع عن لراري ، ظنا  مننتولً أمرهمألنً طلبت منن 

  ، لكن عندمالن أتخلى عنن ٌكفً أن مصطفى توفىفؤنا  ،ال ،لكن أللول لن

 من جدٌد تستعٌد عملن سؤجعلن تتولى المهمة

 : " ولالفوزي من كلمات "الفرٌك أولتؤثر عمر 

 ، لكن ٌا سٌدي أنا أشعر بالمهر عندما أجد ذلن المذر ا آسؾ ٌا سٌديأن -

 ق أحبابناأهل من ماتوا فً ذلن الٌوم نكوى بنار فراوأنا وٌنعم بحٌاته 

 مى على نار من ، أنا أُحُ كوى أنا اآلخرهل ترانً ال أُ = وهل ترانً ال أعلم، و

 ، تهورت مثلن  لن أنال ؼٌر الهباء، أنت تتحرن كالمجنون لكن إذالهب و

 ً ماذا ستستفاد عندما اآلن لل لعلنا  فؤصبح ٌترصد لن، وتضرب زٌن الهوٌدي 

 لمهراالحزن و، فمط سٌجنً أهلن تموت ؼدرا  
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لتنع بكبلمه ثم استطرد زي" للٌبل  عندما رأى أن عمر لد أصمت "الفرٌك أول فو

 لاببل  :

 ؟واآلن لل لً لماذا فعلت هذا بخدٌجة -

 : رد عمر بالتضاب  لاببل  

 ، أولبن أصحاب فتاة مدلـله، تؤخرت على عملها وكؤن العمل عمل أبٌها -

 سطات مستهترٌن االو

 :لتسرع عمر ولالفرٌك أول فوزي" بضٌك زفر "ال

 على أحد دون أن تعرؾ عنه أي  ، كٌؾ لن أن تحكم مسبما  أنت ؼبً -

 أخرى فهما فً ذمة هللا منذ زمن تتكلم هكذا على والدٌها مرةال شًء، و

 : لد شعر بالذنب لاببل  بحزن ورفع عٌنٌه ٌنظر إلٌه تفاجؤ عمر و

 ؟والدٌها مٌتان، إذا  لماذا علٌنا حمٌاتها -

 : كانت تمول، ه "الفرٌك أول فوزي" فوزي لوال تآوتها وخترفتهاكاد أن ٌرد علٌ

 آآآآآه  ، اترن ٌديآآآآآه ٌدي -

 ؛ ناداها ا لٌرى ما بهاأسرع عمر لسرٌره، وانمطع حدٌثهمثنٌن فنظر إلٌها األ

 و  جعا  وكان األكثر ؛ ندما  وجدا بها كان مهتما  ، أن تفٌك اآلن محالةلتفٌك لكن ال 

 ا بحالهرفما  بها و

 تطفو على وهو ٌتمعن بعمر واألبتسامة  "لالها العمٌد فوزي": ؟ما خطبن ٌا عم

 ثؽره

 : رد عمر عالدا  حاجبٌه وبسرعة لال

 ، ما األمر؟لٌس بً شٌبا   -

 = ما سر تلهفن هذا

 :الح التوتر على لسمات وجه عمر ولال
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 ها، أنا فمط نادم على ما فعلته بءال شً -

 لال: ضحن العمٌد فوزي و

 لد طرأ فمط ، أنا أرى فٌن تؽٌر مناد -

 : رد عمر باستسبلم وهو ٌنظر إلٌها وبهدوء لال

  ال أعرؾ ما الذي دهانً -

 :بابتسامة هادبه لال

  علم أن عمابن هً من ستحدده، لكن أحسنا  

 ، لكن ال سؤعوضهاو ، أنا حما  نادمماذا، ال ٌا سٌدي ال تصؽرنً هكذا -

 تفعل بً هذا

 ن أنا ذاهباآلفً الؽد سوؾ نرى، و =

 : لدم عمر له التحٌة العسكرٌة لاببل  

  إلى اللماء ٌا سٌدي -

 ؟= ألن تذهب إلى ؼرفتن

 حتاجت شًء تجدنًال أنا سؤظل معها ألحمٌها، وأٌضا  حتى إن إ -

 : رفع العمٌد فوزي حاجباه ولال

 أٌضا  فً الؽد هً من ستحدد سبحان مؽٌر األحوال، و ،اآلن ستحمٌها -

  عمابن

 :عمر وبخفوت لالنظر إلٌها 

 فٌك أوال  ثم تفعل ما ترٌدت -

******* 

 تبلعب جدٌدة تزٌل ظلمات ٌوم شاق، و حل صباح ٌوم جدٌد بإشرالة شمس

  فتنمشع ؼٌمات الحزن وٌبث، شمشمة العصافٌر تجدد نشاطهوالملب  نسماته
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 من جدٌداألمل 

 ، لبرهه لم لى سمؾ ؼرفة عٌادة المعسكرفتحت عٌنٌها عوأفالت خدٌجه 

فً البداٌة؛ لم تكن تتذكر أي شًء، أصبحتفً أي مكان وتدري أٌن هً 

 و أٌن كانت بالتدرٌج ذكرت ما حدث البارحه ت ولكن

 الدواء بجانبها و أشرطة ، لكن عندما رأت واآلن أٌن أنا!؟ هكذا سؤلت نفسها

 تدرن أٌن هً و آسره أخرى أمامها استطاعت ان وفاترٌنة ملٌبة باألدوٌة و

 ، حاولت أن تعتدل فً سرٌرها لكنها تآوت "ال تدري" !!؟جاءت لكن كٌؾ

 ، كنها خافتل إزالتها ، حاولتٌدها التً كانت إبرة المحلول ؼارسة فٌهامن 

 كلما حاولت أن ، هاتالاحفً أسوء هً اآلن ، و اإلبر والدمتخاؾ من  فهً

  محاوالتها لمحت بعٌنٌها عمر نابم على الكرسً وخبلل تزٌلها ارتعشت

 ما بٌن  ، أول ما رآته عكصتتمرٌبا  المجاور لها ٌفصلها عنه خمسة أمتار

  منه فهو اكانت ترٌد إلماء أي شًء حاد على رأسه لؽضبهحاجبٌها بؽضب و

 بإزالة  لتنشؽل أزاحت نظرها عنه  لكنها ،نالسبب لما آلت إلٌه حالتها اآل

 : مولتعن ٌدها وهً تحدث نفسها و برةاإل

 ؟ ، هذا السًءأخرى هل ٌرٌد أن ٌعالبنً مرة نا،لماذا هو ه -

 ٌك عمر لٌفمسموع  بكت بنشٌجوسالت دماإها و تآوتف نزعت اإلبرة بشدة

 ع رأسه إلٌها رفأولؾ النزٌؾ و، سرع بٌدٌه لٌدٌهافؤ عى صوتها و تآوتها، 

 و علٌها  وجعا  لها ورق للبه لٌ بضعؾ تذرؾ دمعا   لٌرى عٌنٌها المؽمضة

 ؾعلى حالها الضعٌ

نظرة ؼاضبة ثم سحبت ٌدها بموه من بٌن ٌده عٌنٌها لتنظر إلٌه  فتحت خدٌجة

 :تلالو

  من أنت حتى تمسن ٌدي هكذا، ابتعد عنً، أم أنن ترٌد آذٌتً مرة -

 !أخرى
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 : ظر إلٌها بتلهؾ لٌدافع عن نفسه ولالن

 أنا ظننتن ؤخرِت ون ألنِن تتعالب، أنا فمط أردت مأنا لم ألصد أبدا  إٌذابن -

 ....تهترةمس

 : لاطعت كبلمه ولالت

 تمول لً لم نً فً مكان مظلم وبارد دون طعام ولم تمصد أذٌنً!!، تسج -

 ، أألننً أنت ال تعرفنًأذٌتن، وأٌضا  كٌؾ تمول عنً مستهترة و ألصد

ًّ بؤنً مستهترة، بل ما تفعله هو األ، تؤخرت مرة   ستهتارتحكم عل

 سٌكابر  ٌسكت؛ لنلكن عمر و حمه،ألنها م ٌستطع عمر الرد على ما لالتلم 

 و بكل األحوال  هو الخاسر فٌهاو لمامت حرب" فوزي "الفرٌك أول ولوال دخول

 ببل شن

 : ولال ثم نظر لخدٌجة ولؾ عمر لتؤدٌة التحٌة العسكرٌة

 ٌجةدٌا خ "فوزي حضرته "الفرٌك أول -

 : لالتنظرت إلٌه وبجمود

  األستاذة خدٌجة أو المهندسة خدٌجةهو اسمً  -

 :ولالعلى طرٌمتها  معترضا  حنى رأسه جانبا  أورفع عمر حاجبٌه 

  حما   -

 أنا ال أرٌد أن أتعرؾ ٌن األؼراب، وأنت ؼرٌب وب البد منه األلماب شًء=

  علٌن

 على وظهر ذلن على وجهه، وله معاملتها ؼضب عمر وكتم ؼٌظه من كبلمتها و

 ن عمر لد أل ابٌنهم الحالأن ٌهدأ  "فوزي حاول "الفرٌك أول، فالذي توترجسده 

 لال :ٌزٌد الطٌن بله و

 حبٌبنا دمحم علٌه أفضل  صلوا علىاهدأوا للٌبل  ٌا شباب، استؽفروا هللا و -
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 السبلمالصبلة و

 : رددوا الصبلة، ثم لال مرة أخرىاستؽفروا هللا وهدأوا للٌبل و

 ؟كٌؾ حالن اآلن ٌا ابنتً

 :بة المرٌحة ولالتابتسمت خدٌجة ابتسامة خافتة لمعاملته الطٌ

 ، شكرا  لسإالنبخٌر ٌا سٌدي -

 أي ، أرٌدن أن ال تملمً أبدا  هنا، وأي شًء ترٌدٌنه أخبرٌنً، و= حمدا  هلل

 عنه فلمد كلفته بحماٌتنٌمؾ فً طرٌمن أخبِرعمرشًء 

  األولى بل كان موافك جدا   لم ٌنطك عمر بكلمة واحدة  ولم ٌرفض مثل المرة

 كان لها رأي  لزم بحماٌتها، لكن خدٌجةجعله مُ بداخله  فشٌبا ما أصابه شًء ما

 : حٌن نظرت للعمٌد فوزي ولالتآخر 

 هو شكرا  ٌا سٌدي، لكنً ال أرٌد حماٌة منه -

 : ؼضب عمر ولال بصوت عالً

 ختٌارلؤل ا أمر ولٌس هنان حرٌة، هذ!!؟ماذا تمولٌن -

 مد تركتنً بكل فؤنا لست مجنونة ألجعل ممن آذانً ٌحمٌنً، ل، = الاا، سؤختار

 لماتً أو توسبلتً فً مكان مؽلك وبارد ومظلم، لمد دون حتى أن تسمع ك لسوة

  كنت خابفة

 ألما  ُمحدثا  لحرق للب عمر ، اتها التً انسابت من عٌنٌهاعولم تمسن خدٌجة دم

 أضلعه كلما رآها  ٌخترق

 ه و م ٌطبلن من عٌنٌدالنوالحزن و، دت بصدرهوجُ  لال بكل مشاعرحزن عمر و

 :فً كلمتٌننطلمان من لسانه ٌُ 

 أنا آسؾ  -

 سكن ما لصدق مشاعره التً المست للبها، ، ربٌجة فور سماعها منهدخ تهدأ
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 بعد سماعها  عم الهدوءوسكنت العاصفة وعن البكاء  تتولفجسدها وتشنج 

 موجها  حدٌثه إلى لال لٌهم لٌجدهم صامتٌن فكسر صمتهم ودخل الدكتور ولٌد ع

 : ل فوزي"أو"الفرٌك 

 ٌا سٌدي  هبل  أ -

 : موجها  الحدٌث إلٌها لاببل  ، لتبلحظه خدٌجة ،ه مستفزثم نظر إلى عمر بوج

 اآلن ، أتمنى أن تكوِن بخٌركٌؾ حالن اآلن ٌا آنسه خدٌجة -

 : ة باختصار وجدٌة ولالتردت خدٌج

 حمدا  هلل بخٌر -

 لكنه و ستبذانباإل سبمها " الذيفوزيلالتها وكادت أن تستؤذن من "الفرٌك أول 

 : لهان ٌخرج لال لبل أ

  أرجو منن ٌا آنسه خدٌجة أن توافمً على مرافمة عمر لِن، وإن أردتِ  -

 عالبٌه فعمابه ِلما حدث لِن منه 

 عمر  ٌد فوزي األخٌرة، والذي أنتهزها ولٌد لمضاٌمةمن كلمات العمتضاٌك عمر 

 : لال  بكل سماجةو

 عمر فؤنا موجود ٌا آنسه خدٌجة ابطإن كنِت ترٌدٌن عمابا  جٌدا  للض -

  للبه ،طٌب خاطره وبما ٌُ  ه خدٌجةسبمت ، حتىكاد أن ٌرد علٌهكتم عمر ؼٌظه و

 أخرى  ثم أدارت وجهها مرة رودبثم نظرت إلى ولٌد بجدٌة و احاجبه رفعت

 :ولالت "فوزي"للفرٌك أول 

 ٌا سٌدي أبدا   داعً لٌس هنان -

 ها نظره تختلؾ من بٌن كل نظراته ٌلإ التها لتلٌن بعدها مبلمح عمر،ونظرل

 حما  تخصه  ٌمال عنها أن خدٌجةنظره تلٌك بؤن 

 : رد العمٌد فوزي مبتسما  ولال
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  حسنا  إذا  بالتوفٌك -

 وبنظرة لوٌة  "فوزي عد خروج "الفرٌك أولأخرى لولٌد ب نظرت خدٌجة مرة 

 : تدري ما الذي جعلها تمول ذلنال لالت؛ و

 ٌا دكتور  فعل ذلنلٌس هنان شًء ٌجعلنً أ -

 ، للبه املته لها فً بداٌة االمرعرؼم ملدفاعها عنه  ،طار عمر فرحا  ِلما لالت

  من تلن الفتاة كانت لٌس فمط لكلماتها بل ألنها، وٌنبض لها نبضا  كان ٌختلج لها 

 ٌد تمٌزا  زالتً ت لتلن الممٌزة، بفستانها الطوٌل وعٌنٌها اللوزتٌنالتً آثرته 

 كل دلٌمةبه للبعٌنٌه و

 هو ٌمترب و لالو بموةتجاه الحدٌث الذي صفك وجهه أ ؽٌرا  آخر مُ  ردا  رد ولٌد 

 : عمر ٌؽتاظ وٌنظر له شرذا  منها مما جعل 

  فكٌؾ حالن اآلن؟ تفعةحرارتن مردرجة كانت  البارحة -

 حمدا  هلل بخٌر = 

 : كاد أن ٌضع ٌده على جبهتها إال أنها تراجعت للوراء ولالت بنفاذ صبر

  بخٌر، أنا جٌدة ولٌس بً شًء -

 تشعر بؽاٌاته ، تشعر بكلماته وتصرفاته الكاذبةفهً  لم ترتاح له أبدا   خدٌجة

 ترى فً وفً تدخله فٌما ال ٌعنٌه  كـ أسامة، تراه تشعر بخبثه، وراء كل فعل

 أبدا  ال ترتاح له كوابل، مزٌج ال ٌعجبها وعٌنٌه و ما ٌدور فٌهما 

 له لعدم راحتها الواضحةرتاح أو له لة خدٌجةعمر من معامبتسم أ 

 : لخروج لكن ولٌد عاجلها بالكبلم وبطرٌمة مبتذلة لالل استؤذنت خدٌجة 

 ندردش سوٌا  وللٌبل  حتى نتعرؾ  انتظرِ  -

  ٌخطو إلٌه أن كانت تثٌر جنون عمر حتى أنه كاد كل تصرٌحات ولٌد المبتذلة

 ي شكل وبؤي وجه ستطٌع التدخل فبؤال ٌ هلكن ، ٌفتن بهوٌمتلع رأسه عن جسده و
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 فاجآته  لكن خدٌجة، سٌكون رد فعلها كما لالهٌعلم ما ال  ما زالهوو، ٌتدخل

 مالت:ت أشد من السٌاط فكان التًها لولٌد بكلمات

 معن ٌا دكتور أنا ال أحبذ  على أي أساس نتحدث!!، ألكون واضحة -

 ، إن كنا البنزٌن بالناراختبلط كبٌن الجنسٌن فهذا اعتبره  الصحوبٌةعبللات 

 ، أرجو أن تكون األمور لد وضحتفستكون وفما  لحدود سنتعامل سوٌا  

  وعمر مبتسما   راجهولٌد ٌتصبب عرلا  جراء إح تتركخرجت ولالت ما لالت و

 ذلن ل

 إنه َسبَك فً حكمه علٌها لبل أن وتحوٌها المبادئ  أن خدٌجة ملتزمةعمر تؤكد 

 بعض صفاتها من الممارسة العملٌة، وترن هو اآلخر أو معرفة  ٌعرفها جٌدا  

 :دها ابتعدت للٌبل فناداها لاببل  ٌجبحث عنها بعٌنٌه ل، هاخلفلٌذهب  الؽرفة

  خدٌٌجة انتظرِ  -

 : فؾ واضح علٌها ولالت بنفاذ صبرالتؤتولفت خدٌجة و

 كما أنت حضرة الضابط عمر ة أو المهندسة خدٌجةخدٌج للت لن أستاذة -

 كل ما فً الموضوع إنه ٌنسى و اآلخر من عنادها ومكابرتها له،  تؤفؾ عمر هو

 : معها وال ٌدري ِلما ثم لالاأللماب 

 ، أأعجبن هذااذة خدٌجةٌا أست حاضر -

  باذهال = نعم أعجبنً، ماذا ترٌد فؤنا أرٌد

  أنِت ال تعلمٌن هنا شٌبا  إلى أٌن أنِت ذاهبه و -

فردت لتداري ببلهتها وأٌضا ٌبا  هنا ال تعرؾ شحما  لكلماته فهً  انتبهت خدٌجة

 :لتؽٌظه وتؤنب ضمٌره ولالت

 لكن عندي أفضل من أن أستؽٌث بمن فعبل  أنا ال أعرؾ شٌبا  هنا و -

  ، فؤنا ال أثك بنوجعلنً أمرض حبسنً البارحة
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 لٌس فمط ألنه ضابط فً الجٌش فٌجب  جملتها األخٌرة أثملت للبهحزن عمر و

 تثك به كل أن  ٌضا ألن هنان شٌبا  بداخله ٌرٌدهاه بل أعلٌه أن ٌكون محبل  للثم

 : مسكٌن، فمال بخفوت الثمة

 ابط الموكل بحماٌتن والذي ال الض ألنًٌا خدٌجة.... بً ٌجب أن تثكِ  -

 ٌحمٌكً بالتحدٌدٌدري من أي شٌا 

  سؤكون بآمان هللابإذن و، عفٌنفؤنا أٌا حضرة الظابط  بشًء موكبل   = لست

 زابد  عمً رزق للمهمألمر أن عمً سلٌم واكل ما فً نا، لكن هبمجرد مكوثً 

 ها أن األلماب ٌجب أن تكون لن فٌ ألول التً عن الحد، وهذه المرة الثالثة

 موجودة بٌننا

 بالً  كؤنه لم ٌسمعلال و عها اسم عمر عن كلماتها التً ال ٌرٌدتؽاضى 

 : الكلمات

 أرٌد أن أعلم ما الذي و عم رزق؟، أنا أعلم من هو عم سلٌم لكن من هو -

 خصٌصا   كلؾ بحماٌتنِ أُ و حتى تؤتٌن هنا وتنشدٌن األمانحدث لِن 

 : له منذ دلٌمة فمالت كؤنها لم تمل شٌبا  نظرت له خدٌجه بذهول و

 ال أرٌد وضوع شخصً ولماهذا  ، ثانٌا  أوال  أنا هنا ألننً مهندسة بارعة= 

   شؤنًووأرجو منن أن تتركنً  التحدث فٌه مع أي أحد

 : وبحدة ونفاذ صبر لال، رفع عمر حاجبٌه

 المسبول عن المعسكر بكل ما ، أنا هنا هكذا!! لكن علٌِن أن تعلمً شٌبا   -

 ٌجب أن أعلم ما حدث لن و سؤعلمه ،هل بؤمر، وخصٌصا   مسبول عننِ فٌه و

 ؟خدٌجة تفهمٌن ٌا

ًّ هكذا   واسمً أستاذة خدٌجة، = ال تصرخ ف

 :ال لٌؽٌظهالبعصبٌة ثم نظر لها 
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  ٌا خدٌجة ٌا خدٌجة ٌاااا خدٌٌٌٌجةألول سؤصرخ و -

برجلٌها األرض كاألطفال الصؽار ولالت وهً تجز على دبدبت تعصبت و

 : أسنانها

  أنا ذاهبه -

 : لاببل   بصوت ٌشوبه الثمةلٌنادٌها  تحركتأدارت له ظهرها و 

 ، بل من هنانٌجة، الطرٌك لٌس من هناخد -

 تتوعد بهمس وهو ٌسمعها وٌبتسم، كان المعسكر رجعت لتمشً خلفه وهً ف

 و  مرت على العنابر ومكان عملها كمهندسة، ؤخذها فً جولة فٌهف جدا  كبٌر 

 دارة و ؼرؾ اإلو "فوزي حتى مكتب "الفرٌك أول المختلفةصاالت التمارٌن 

 : بابتسامةفمال لها ، أٌضا  مكتبه لاعة االجتماعات و

 تعالً إلى هنا ًءلو احتاجتً لش هذا هو مكتبً، -

 :ابتسمت ابتسامة مصطنعه ولالت

 إن شاء هللا لن أحتاجن -

 : ولال المصطنعة لابلها بنفس االبتسامة

  ، هٌا ألوصلن مكان مبٌتنرؾ الممٌتٌا هللا على الظُ  -

 على تصرفاتها  أمامهاى صدرها بدالل لٌبتسم هو ٌدٌها علمشت خدٌجة عالدة 

 لم ٌعهدها منذ مدة التً المماثلة الطفولٌة وتصرفاتة

 : نظرت إلٌه ولالت 

 ؟!على ماذا تبتسم هكذا -

 : إلؼاظتها أكثرمال بدالل ف

 ؟!ولماذا تسؤلً -

 :ا أمام عنبر النساء ولال لهاولفو ر،أكثاؼتاظت خدٌجة أكثروابتسم هو أكثر وف
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 ترتاحً ٌتن واآلن ادخلً ابها لد وصلنا إلى مكان م -

 : هأن ٌمشً حتى تذكرت فنادته لابل كاد

 ابط ٌا حضرة الضالذي سؤستمر علٌه هنا الجدول أرٌد  -

  9للساعه  صباحا   6من الساعه ، = صحٌح لمد نسٌت، احفظً ما سؤلوله لنِ 

 تمارٌن  12ه للساع 9:31من الساعه البدنٌة فً الساحة الكبٌرة و لٌالةتمارٌن ال

 مهندسة ستعملٌن فً مكتبن ك 6:31للساعه  12:31من و والرماٌةالنار  إطبلق

   رٌةأعمال إدا ستكون 8:11للساعة  7:31ومن الساعه

  اآلن سؤستعد لتمارٌن إطبلق النارلمد حفظتهم،  -

  تاحً ٌجب أن تري مكان هذا الٌوم، أل = لن تذهبً

 لالت و تعض شفتٌها بؽضب من طرٌمة فرض رأٌه علٌهاهً ردت خدٌجة و

 :بصوت عالً

  ما شؤنن أنت و -

ًّ  = خدٌجة ال ترفعِ صوتن  ، للت لِن ارتاحً ألنه لد ترتفع حرارتن فً هكذا عل

 أي ولت

 أنا بخٌر و لن حسنا  لن أصرخ علٌن ما دمت لن تتدخل فً شإونً،  -

 ٌحدث شًء سًء إن شاء هللا

 ؤتً ٌعنً لن تؤتًلن تللت لِن  هل ُخلمت بلسانٌن أٌتها الفتاة، ،= ٌا هللا

 : نظرت له بتحدي ولالت

  سآتً ٌعنً سآتً -

 ،ثم  ى عنادها الذي ٌشبه عناد األطفالعل دخلت، فابتسم وهز رأسه بإستسبلم

 د نصؾ ساعة بالتمام والكمال بعو ،والرماٌةالنار ذهب إلى صالة تمرٌن إطبلق

 فً ما أرادت التحلً  الصالة وهً فً كامل أستعدادها لتبدأعلٌهم  دخلت خدٌجة



  محطات الفقد
 بقلم/ رحاب إبراهيم عجم

 

85 
 

  ن نفسها وعن من تحب لتشعر باألمانعتدافع وبه أن تكون لوٌه لتحمل سبلحا  

 

 و  نظراتهممن ٌحترمونها زمبلإها ى عمر كٌؾ أرزمبلبها فحٌَت خدٌجه 

 هم لها ولٌرت

 عٌوبه و س األول هو معرفة أنواع السبلح وممٌزاته وكان الدرالتمرٌن وبدأ 

 فشبل   وفشلت خدٌجة ب بكل منهم ثم التباهً بالموهبة الفطرٌة،ٌكٌفٌة التصو

 ٌفها صنت إصابة الهدؾ ولو لمرة واحدة لكنها لم تٌؤس رؼملم تستطع وعا  ذرٌ

 ضمن المجموعة الضعٌفة

 : إصابة الهدؾ جاء عمر من خلفها ولال فً تها البابسةوالأثناء محا 

  إصرارن رابع وهذا الذي سٌجعلن فٌما بعد ممتازة فً إطبلق النار، -

  السبلح حتى ال تُصٌبً أحدا  أنِت تُمسكٌن بللٌبل  و أن تهدأي فمطعلٌِن 

 : زفرت بضٌك لفشلها ولالت

 اضح إنها صعبةلكن من الو لمد ظننتها لعبة سهلة، -

 : ولال ضحن عمر

 عبة العٌد كوِن حذرهاآلن أنا متؤكد إنن ستصبٌن أحدا ، هذه لٌست لُ ، !هبلعُ  -

 لالت : زفرت لتهدأ من روعها للٌبل  و

 ال توترنً حتى ال أصٌبن أنت -

 :مر لٌؽٌظها ولالابتسم ع

  ، ٌا هللا كن معناحسنا  حسنا  

 ، ٌتابعها بعٌنٌه طوال الولتأخذ وبتسم نظرت له بؽضب ثم أدارت ظهرها له فا

 ملبه الؽمزتٌن التً تزٌن خدٌها والشامه التً لرب عٌنٌها ورلتها كانت تعبث ب

 لبرٌبة التً ال تطؽً علٌها لوتها مهما فعلت ومهما لالت، حركاتها الطفولٌة ا
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 لم جموده لتمحم نورها بداخله لتضٌبه بعد أن أظُ ولتحطم كل لٌود للبه  الشمٌة

 

 تضاٌمها  وتذكر كل حركاتها وتمارٌن ضرب النار  ذهب إلى مكتبه بعد انتهاء

  بتسمفؤ للسبلح ، إمساكها و طرٌمة لفشلها فً التصوٌب

 ، بتسامة أكبرا ركه معتو خلوته مع تفاصٌلها علٌه مطعري فدخل علٌه عسك

 ُ  مام باستدعاء عسكري مرة أخرى، ففً رإٌاها  حمك رؼبتهفحمٌبتها أتت إلٌه لت

  لٌستدعٌها إلى مكتبهآخر 

****** 

 "" لالتها خدٌجة!! :ماذا استدعانًل سآتً فً الحال، لكن هل تعلم

  مهندسة خدٌجة إلى مكتبً ال = ال، هو فمط لال لً استدعً

  حسنا  ، شكرا  لن -

   عمر وكالعادة خرجت لترى لماذا استدعاهاما بٌدٌها وتركت خدٌجة 

 : بصوت مسموع، تمولحدث نفسها ت  كانت 

 أٌضا  إن استدعانً فؤنا أرٌد أن أعرؾ أٌن حماببً، و من الجٌد أنه -

 كان بإمكانً تؽٌٌر هذا الزي

 : فٌهاٌُمعن نظره  هوو جؤه لطع ولٌد علٌها حدٌثها وطرٌمها لاببل  ف

  فـ أنا تحت إمرتن ما؟ ل تحتاجٌن شٌبا  ، هستاذه خدٌجةأ -

 :ردت خدٌجة بتحفظ ولالت

  ، شكرا  األمر هلل -

 أنِت تتحدثٌن بصوٍت مسموع فظننت إنِن هل إنِت متؤكدة؟، ألنً سمعتن و= 

 للمساعدةتحتاجٌن 

 : ردت بتحفظ أكترولالت
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 بخٌر دكتور ولٌد، أنا شكرا  لن -

 : ا كثعلب ماكرٌنظر إلٌههو الحظ تحفظها منه فمال بجدٌة و

 با  لصد شٌبا  سٌدما أردت التعرؾ علٌِن فلم أكن أأنا آسؾ إن أزعجتن عن -

 أو شًء ال ٌرضٌنِ 

 : ولالتال لكلماته ورتٌاح له ً تحاول أن تممع شعور ما بعدم اإلهردت خدٌجة و

 علٌنا دابما  أن نضع لم ٌحدث شًء، لمد كان فمط إختبلؾ فً اآلراء، و -

   دٌننا نصب أعٌننا فهكذا نسلم من الفتنالحدود التً وضعها 

  ٌرلد تؽعنً أن انطباعن األول  اآلن = إذا  أستطٌع أن ألول

 : ردت خدٌجة وهً تبتسم ابتسامة المجامله لابلة

 ٌا دكتور  لم ٌحدث شًء -

 ع عندما أخبرته ؤلفلت كل المواضٌف أراد أن ٌطٌل بالحدٌث معها وهذا ما أحسته

 ، خالً الوفاض كما سبكستؤذنت لتتركه خلفها ها وأمن أمر على عجلةإنها 

 لكن من رآها ، النظرة الماكرة التً نظرلها بهالم ترى تلن ولته ظهرها وذهبت و

 أن ٌخرج لٌرى ِلما تؤخرت، لٌراها والفة مع ولٌد لٌفور كان عمر عندما لرر

 ن به ألي أو أن تحت ال ٌرٌدها أن تمؾ معه ثانٌة  فهو ٌشتعل جسده نارا ، ؼضبه و

 سبب من األسباب 

 كاألطفال ثم  بتسمتهً وبٌدٌها لوحت له ف والؾ أمامه،لتراه  ؛ألبلت على مكتبه

 ال أن صفو ، كانت تراه شامخا  كالجبال إسهاالمت نفوخجلت من فعلتها تلن جدا  

 تضربها الصواعك  دة،الجبال عكرت سماإه الؽٌوم الملب

 ،  سؤلت نفسها ِلما هو ؼاضب هكذاف ،كلما التربت رأت فً مبلحمه الؽضب

 ، كانت بعٌنٌه تتطٌل النظر دخولها المعسكر منذ ول مرةأللوجه ولابلته وجها  

 : ذلن الؽضب، ألمت علٌه السبلم فرد ولال بؽضبترى ما بال ترٌد أن 
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 علٌكم السبلم ٌا هانمو -

 : دٌجة تلن اللكنة وحاولت فهم ما حدث ولالتتحملت خ

  ؟تخبرنً ما حدث جعلن ؼاضب هكذا هدوء أنبهل من الممكن و -

 : رد بؽضب أكثر وعصبٌة واضحة لاببل  

  ً بشًءإنن لم تخطب نأال ترٌ -

 :فمال عمر مرة أخرى، لم تفهم خدٌجة شٌا 

 ؾ، واآلن لولً لً ِلما تؤخرتِ ، هذا المكان لٌس مكانا  للتعارا  انتبهً جٌد -

 : ردت خدٌجة بؽضب مكتوم ولالت

  ؟لن ؼاضب هكذاهل تؤخري ما ٌجع -

 ؟= ِلما ولفِت معه، هل من الممكن أن أعلم ِلما

 : فهمت خدٌجة فردت بؽضب هادر ولالت

 ؟!!! ماذا تمصد بكبلمن هذا -

 من المرة  أعتمد أنِن أدركت ذلن= ألصد أن هذا الشخص سًء ومبتؽاة سًء و

  ؟!! الفابتة، فلماذا تمفٌن معه اآلن

 : ذ صبرها ولالتردت خدٌجة وهً تزفر من ضٌمها ونفا

  ؟ لل لً اآلنوماذا فعلت بعد إدراكً هذا -

 : رد عمر وهو ٌزم ما بٌن حاجبٌه وبسكون لال

  أٌضا   ال أعلم لماذا لم تصدٌه هذه المرة دتٌه، لكنصد -

 : ولالت بصوت عالً ردت خدٌجة

 عن طرٌمته لٌعتذرمنً أٌضا  لمساعدة، هو من أولفنً لظنه إنً أحتاج ل -

 بها مضاٌمتًالتً لم ٌمصد 

 عمر والدماء تؽلً بعروله لال:
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ًّ  ، ومرةبالطبع أنِت لمِت بتصدٌمهو -  أخرى ال ٌعلو صوتن عل

 : ردت خدٌجه بؽٌظ ولالت

 أنت إٌان أن صدله حتى إننً ال أرتاح له أبدا ، ولن أال لم أصدله و -

  أخرى  مرةتمترب منً 

 : رد عمر محاوال  أن ٌلملم األمر ولال

  لٌِن منه، هو شخص سًء وال أرٌدن أن تمِؾ معه مرةأنا فمط أخاؾ ع -

 أخرى 

 لً ، فمعاملتن ا ال أرٌدن أن تتدخل فً شإونً مرة أخرى بعد اآلنأن= و

   بؽٌضة

  ال تتحدثً بالهراء خدٌجة -

 : فار ؼضب خدٌجة أكثر ولالت

  ، إذا  فؤلصمت أفضلااء!!هر -

 ٌا لٌتن تفعلٌن هذا =

 :نظرت له بؽٌظ ولالت

 سؤجعلن تبتعد عنً ى "الفرٌك أول فوزي" وسؤذهب إل

  آرٌنًو ، اذهبً= حما  !!

 : لاببل  أولفها أدارت ظهرها له وكادت أن تتركه وتمشً، حتى 

  خدٌجة انتظرِ  -

ًّ بسببهلعله خٌر=    ، هل هنان شٌبا  آخر ترٌد أن تؽضب عل

 : افرج ثؽره عن ابتسامة عرٌضة ولال

  ال ٌكفً هذا الٌوم -
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، لٌضحن ؼمؽمت ببعض الكلماتوضربت بمدمها األرض واؼتاظت خدٌجة 

 تؽتاظ هً أكثر ثم لال: أكثر و

  أال ترٌدٌن معرفة سبب استدعابً لنِ  -

 : تلالعلى صدرها وعبثت بوجهها كاألطفال و أطبمت ذراعٌها

 ؟لماذا استدعٌتنً -

 ، أال ترٌدٌنها= ألجل حماببن

 : ضربت خدٌجة جبهتها ولالت

 كنت أرٌد أن أعلم إن كدت أنسى أن أسؤلن عنها، ونعم، نعم أرٌدها، لمد  -

 كان بإمكانً تؽٌر الزي الذي أرتدٌه بآخر

 : نظر لها وأبتسم لاببل  

 ، لكن ال تملِك فهو فضفاض علٌنِ ال، لن تستطٌعِ تؽٌره -

 به بهلوان= أنا أشعر كؤنً 

 ر أمام منظرها هذا نفسه أكث ضاحكا   ولم ٌستطع إمساننفجر عمر أ 

 : بؽٌظ ولالت ردت علٌه

ًَ؟! هل تضحن -  ، اضحن اضحن حتى تسترٌحعل

 ت هً األخرى بتسم، فؤكؤنها أعطته اإلذن لٌضحن عالٌا  ضحن عمر أكثر و

 بتسامتها ظهرت ؼمزتً خدٌها لتفتن بملبه أكثر أن تمنع أكلما حاولت و

 : التؾ لٌدخل مكتبه لتنادٌه لابلهعن الضحن وتولؾ ثم 

 !!! رٌد حماببً، أنا أ؟إلى أٌن أنت ذاهب -

 ٌا هانم  ، الصبر= أنا داخل حتى آتٌِن بهم

 ؟!!، هل تسخر منً!!هانم -

  سٌدتهم= ولماذا سؤسخر منن، فؤنِت حما  هانم بل و
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 مر ما لاله إال بعد ما خجلت خدٌجة وأحمرت وجنتاها بشدة لم ٌدرن  ع

 هذا ٌحرجها بس سٌموله ما أن دون أن ٌدرن للبه تكلم عمربما ٌِكنه عمله و 

 ودون أن ٌمصد أٌضا ، خرج الكبلم فجؤة وكؤنه طابر ٌتمنى حرٌته  الشكل

 وفتح له المفص

 ، ماذا ثم لال نفسه: " حتى ال تخجل أكثر من ذلن لؽرفة مكتبه بسرعةدخل  

 !!! " اآلن دون أن تدري، هل أصبحت تؽازلها بفاعل اآلن ٌا عمرأنت 

 نصهر كلما نظر ا أ"لماذ؛ سؤل نفسها بتعجبت تركها هً أٌضا   

؟ ولماذا أخجل منه إلى هذا الحد؟!فً  ًَ  من تلن بؤي كٌؾ وأنا ال أتؤثر ، عٌن

 ، حتى  ما معه هو فمطهكذا فً وجوده؟!، لِ نبض ٌ ِلم للبًو، المشاعر؟!

ًَ ال تخٌفنً  ، بجانب هاتعاندمها وتواجهمومرد علٌها أستطٌع الت صرخاته عل

 إننً أشعر باألمان والسكٌنة معه

 

  ٌدها تخرجهب أسرعتحماببها فـ رن هاتفها، من ؼرفة مكتبه حامبل  عمررج خ

   هً بٌن ٌدٌهومن حمٌبتها 

 : كانت صفاء المتصلة، فردت خدٌجة بشوق وحنٌن ولالت

  شتمت إلٌِن كثٌرا  فااء أص -

  لمد للمنا علٌنِ  خدٌٌٌجة، أٌن كنِت كل هذه المدة، =

  ال تملموا أنا بخٌر -

  اتصال عمً سلٌم لكنا أتٌنا إلٌنِ لوالحدث، أخبرٌنً بما = 

 لٌس اآلن ٌا عزٌزتً، فلمد أوشن شحن الهاتؾ على النفاذ، لكن  -

  سبلمً حتى أهاتفكم بالمساء اأبلؽٌهمو خالتً فاتنرزق ونً عمً طمب

 لكن  المجنون لكنا معا  اآلن، نولوال ذل، = حسنا  ولكن أنا أشتمت إلٌِن حما  
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 لعله خٌر 

 شؤنًٌا عزٌزتً، أتمنى أن ٌنسانً هذا المذر وٌتركنً ولعله خٌر  -

 من مكالمتها لٌسؤلها عمر  ، انتهت منللمهوحفٌظته  أثارت جملتها األخٌرة

 :لاببل   ،بالخوؾ ٌعج ترويبملك و

  !؟أن ٌنسانِ  نالذي تتمنٌ من هذا الشخص ٌا خدٌجة -

  ماتعبلعلى وجهها لتلتؾ خدٌجة إلٌه و ،لالها والخوؾ ٌخرج من عٌنٌه

 :التمزز ولالت

  أخرى شخص لذر أرجو أال أراه مرة -

 ماذا فعل أرجوِن أخبرٌنً؟= من هذا؟ و

 تهدٌده لها كٌؾ التمت به فً عرس صدٌمتها ومن هو و لصت علٌه خدٌجة

 ع تكملة ما حدث بالتفاصٌل خجلت وتضاٌمتلكنها لم تستط

 هذا ما ، جدا  كؤنها تتذكر شًء سًء شاحبة وأصبحت و ُخطؾ لون وجهها  

 : إال أنها ؼضبت ولالتأخرى  حثها على الكبلم مرةلكنه رآه عمر 

 أخرى لموضوع مرةال أرٌد أن أتحدث فً هذا ا، ٌكفً هذا -

 : رد عمر بنفاذ صبر ولال

ًّ أن أعرؾ كل شًء ولن أتركن إال بعد إكمال -   لً ما حدث ٌجب عل

 :فمالت بعصبٌه وتسرع

 لن تجبرنًث وال أرٌد التحد أناوما شؤنن أنت،  -

 : راعى عمر ضٌمها وتكلم بهدوء ولال

  ٌجب أن أعرؾ كل شًء فـ أنا الموكل بحماٌتن خدٌجة -

 :شًء فمط لتؽٌر مجرى الحدٌث فمالتتمول أي  كانت كالمجنونة

  ذلن األمر لن ٌكون من مسبولٌتن ٌا حضرة الضابط -
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 : صاح بها ولالف ،حتى لم ٌفلح هدوءه معها أو معه

لتً لم أرتدي بذأكن ضابط فً الجٌش و حتى ولو لم مسبولٌتًال،  -

 تلن 

 : عندما التفتا إلٌه وهو ٌمول علٌهما تعاركهما"فوزي"الفرٌك أول  لطع

 !؟، ما خطبكماكل مره أراكما فٌها أجدكما تتشاجران -

 : رد عمر بعد أن لدم التحٌة العسكرٌة ولال

  ، كل شًء بخٌرلٌس هنان شًء ٌا سٌدي -

 : له عمر ولالتنفت خدٌجة ما لا

ًّ كثٌرا  كل حٌن ٌتشاجر معً، و، بل هنان -  ٌفرض رأٌه عل

 : عمر ولال رد

 ألنن تعصبٌن الحجر، أنا أخاؾ علٌِن وأحمٌكً، وأنِت تصرخٌن  -

  ال ال على كل شًء نتمولٌو

 : ولال مرة أخرى بضحكاته سترسال تعاركهمالطع أ

  جتً فًوزا اآلن ٌذكرنً بمشجاراتً أنا وسماعكما ومشاهدتكم -

 الملل أنها تكسر ؼٌرلٌس منها ضرر محبةمشاجرات كانت ، ناشباب

  اآلن ا، كمثل شجاركمفمط

 و احمر وجهها ولم تعد  "فوزي مما لاله "الفرٌك أول خجلت خدٌجة

 ، أما ، فما هذا الذي ٌموله فلمد شبهما بالمتزوجٌن من الحرجتشعر بشًء 

 بما ٌتؤكد منه فً كل خله الفرح دا برعنعَ تُ  واسعةاله تبتسامإ تكانفعمر 

 "فوزي "الفرٌك أولبهوبما شبهما  مرة

 هو اآلخر من ردة فعل كبل  منهما، لكنه حاول إخراج  بتسم العمٌد فوزيأ

 : ، فتحدث بجدٌة لاببل  التً وضعها بها من حالة الخجل خدٌجة
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  ؟واآلن لوال لً ِلما تتشاجران -

 : عاكصا  ما بٌن حاجبٌه ولال "يفوز ه "للفرٌك أولاتمرد عمر موجها  كل

ًّ ما ف -   ال أعرؾ ِلماعله ذان المسمى وابل وال ترٌد أن تمص عل

 : بؽضب ولالت ردت خدٌجة

 ، و أنا مع أي أحدأخرى  ال أرٌد أن أفتح هذا الموضوع مرة ًنألن -

 الحماٌة أمان لذلن لٌس هنان داعً لتنهنا فً 

  ال ٌرضٌه هو بما  لسانه كأمسن عمر لجام ؼضبه ولم ٌتكلم حتى ال ٌنط 

 : ولال رد "الفرٌك أول فوزي"تلن المهمة، " فوزي "للفرٌك أولترن و

 ، أنِت هنا لد تتعرضٌن للخطر أٌضا  ففً ال ٌا ابنتً أنِت مخطبة -

 ، لذا أنا وكلت عمر لحماٌتن كان ثؽره لد ٌخرج لِن منها ثعبانكل م

 الخجل مما لاله  عنهاد بل ردت ردا  ٌجعلها ترُ خدٌجة لم تسكت  

 إنه ببل فً كل ما ٌعترٌه للبها ناحٌة عمر ولتن"الفرٌك أول فوزي" سابما  و

 : لالتو ،شن ال ٌعنٌها بشًء

 ال أرٌده هو لحماٌتً حسنا ، لكن -

 هو لٌتلوى ، ذهب لٌخرج عمر دون أن ٌنطك بكلمه واحدة لالت كلماتها

 تركها ، ح بها كالعادةلم ٌؽٌظها ولم ٌعاندها وٌصٌ، داخلها وٌحترق للبها

  هً بكتو هو ، خرجكثٌرا  ذلن أوجعها  وذهب وكم

 فالمرأه حما  أمرها ، تعجبه  رؼم "فوزي ؾ لحالها "الفرٌك أولأر

 ٌاة والتً دونها التً تطٌب به الحالنصؾ الطٌب وببل شن لكنها  ؼامض

 : ، أخذ ٌواسٌها فمال لهاال ٌستطٌعون الحٌاة

  ؟لماذا أنِت حزٌنة اآلن -

 : ولالت ردت خدٌجة بحرلة
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  ٌذهبإما ٌتشاجر معً أو ٌتركنً و  -

  :ولال "فوزي بتسم "الفرٌك أولأ

 أنا أعرفه منذ أنا أعلم ما ٌدور فً خلده اآلن فـ عً ٌا ابنتً اسم -

 ، هو فمط ٌعطٌِن كِن أبدا  ولن ٌترن حماٌتنٌتر جدا ، لنكان صؽٌرا  

 كنه لن ٌتركن، لألنن جعلتٌه ٌشعر بؤنه ٌخنمن، مساحتن

 

 :لابلهدٌجة وأبتسمت له هدأت خ

 كؤنً ابنتنشكرا  لن ٌا سٌدي، حضرتن دابما  تعاملنً برفك و -

 : علٌها بحب ولال "فوزيرد "الفرٌك أول 

 شعرت   بؤبناء لط ٌا خدٌجة وعندما رأٌتن أول مرةلم ٌرزلنً هللا -

 التً لم أُرزق بها  بؤنِن ابنتً

 : ردت بحب كبٌر ولالت

 كذلن، شعرت بؤنن كؤبً رحمه هللا، مات أبً وأمً ولكن و أنا  -

 هللا عابلة كبٌرة تهتم بً فله جل عبله الحمد والشكر أعطانً

 وال ٌنسى أحد = هللا أكبر ٌا ابنتً

 عٌنٌها لترى عملها، خرجت خدٌجة و انتهى الحدٌث وأستؤذنت خدٌجة

 ٌها لم تواتو  مٌهتلكنها لم تل أرادت أن تلتمً به ،تبحث عنه فً كل مكان

 إلصبلح ما تراه لد أفسدته الفرصة

 تتمنى أن تلتمٌه ا وحانت ساعات أخرى لد تلتمٌه فٌهمرت ساعات عملها و

 وبحماٌته لها، هكذا  أنها تثك بهوتخبره إنها لم تمصد أن تضاٌمه ولتعتذر منه 

 عترافا  بخطؤها فً حمهله ذلن حتى ال ٌحزن وإ أن تموللررت 

 ذكابها تظل عاطفتها شكٌمتها و لوةبلؽت لوة شخصٌتها و نثى مهما**األ
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 األنثى لٌست ضعؾ منها  ة، عاطفاألولى فً تفكٌرهاو، الفعل األولى فً رد

  وتنمو فً أعماله المودة والمحبة العالم بل رحمة خلمها هللا بها لٌطٌب

 الصؽٌر إال إن جاء أحدهم وأجهضه بعنفه، هكذا نكون نالصات عمل كالطفل 

 **لٌس كما فً المعنى اللفظًا سادة  وٌ

 علٌها الجزء األنثوي الذي  سٌطر، خدٌجة فً لحظة سٌطرت العاطفة علٌها

    مشاعرحتى إن لم تَِكّن لعمر ٌموت، وال وؾ وفً أعتى الظر ٌحٌا معنا

******* 

  ه، من لكمكان ٌتصبب عرلا   على عمر الذي "فوزي دخل "الفرٌك أول

 : بادره بالحدٌث لاببل  ، فكل ما به فٌهٌخرج  ،المبلكمة بموةكٌس ل

 ؟هل تضاٌمت من كلماتها -

 :للٌبل  لٌؤخذ أنفاسه المتبلحمة ولالتولؾ عمر 

  للٌبل ، لكن أنا حزٌن من أجلها، إنها خابفة وأنا أكره أن أراها خابفة  -

 لكنها دابما  وهذا ٌمتلنً، أردت أن أساعدها  تثك بًكما أٌضا  ال ، هكذا 

 تهرب 

 ٌضا  حزٌنة وبكت بعد خروجن على الفور، لالت لً إنها تشعر بؤنها = هً أ

 أخطؤت فً حمن وتكره ما لالته

 :بحزن ولالتنهد عمر 

 لمد شعرت بذلن  -

 :العمٌد فوزي بإبتسام من والد لولده ولال نظر له

  أحببتها بهذه السرعة -

 : تة الممٌزة ثم جلس ولالبتسم عمر ابتسامأ

 ختبلفهامتؤكد، أظنه إعجابا  بشخصها وبإ أنا أشعر بشٌا ولكن لست -
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  ا تراها بماذا تشعر؟م= لل لً عند

 : على ثؽرة ولال وأبتسامتة مازالت رد عمر

 فً وجودها أشعر بملبً ٌنبض بسعادة وكؤنً كالصؽٌر فً لٌالً  -

 ذهبت وحلت، جمٌٌلة فً عٌنً وأحاول ؼض ، عٌنً ترالبها أٌنما العٌد

 العالم، أكره رإٌتها حزٌنة، نفسً ومن  ، أخاؾ علٌها منبصري عنها

مكان حتى لو ٌحاوطنً فً كل عندما أشعر بطٌفها  أشعر بالراحة والخفة

 حولً ٌكفً أنها موجودة، أراهالم 

 تذكر مصطفى عندما لال له ٌوما  أنه عندما ٌجدها "لال عمر كلماته و

 له  وٌموله وٌفعله دون جهد ودون مساعدة، فابتسم ودعاسٌشعر بالحب 

 بالرحمة"

 

 : ولال السعاده تملإه حد السماءو لهمهه العمٌد فوزي

  ، أترٌد أن تعرؾ كٌؾ تؤكدتن ذلنم تؤكدم أنالمد أحببتها ٌا فتى، و -

 بلهفة لال:

 نعم أرٌد -

 سوٌا   =شجاركما

 : لاببل   ""الفرٌك أول فوزي ستؽراب فستطردنظر له عمر بإ

 ها ورؼم عنادها إال إنن ال ن علٌخوفشجارن معها ٌكون أحٌانا  بسبب  -

  أحٌانا  أخرى ٌكون حبا  فً التهاوش معها و التكلم معهاوتمل، 

 تضادلن الشجار بٌنكما هو شجار محبة ولٌس شجار نفور وذ

 : ولال ،بفرح وحماس ٌملىء الكونضحن عمر

لكن ٌا ترى هل ستبادلنً أنا حما  أحبها ومن كل للبً أخاؾ علٌها، و -

 ؟الحب
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  شطارتنن، لكنها اآلن فً حالة نكران، وأنت و= هً تبادل

 .. أم ماذا متؤكد ٌا سٌدي -

 لن = عٌب ٌا ولد لمد للت لن متؤكد، ولكن لتتؤكد أكثر خدٌجة فتاة 

 ن تبكً هكذا لظنها أنها لو، تسمح ألحد أن ٌتكلم معها مثل ما تفعل أنت

 تران أٌضا  أحزنتن، لن تهتم بؤن تدافع عنن أمام ولٌد إال ألنها أؼضبتن و

  شخص ممٌز 

 :  أخرى ، ثم لال له مرةبالسعادةوجهه وامتلا  فرح عمر

 عا  بِ هٌا لنذهب لتناول الطعام أم الحب جعلن شَ  -

 لام معه على الفور ضحن عمر و

 

******* 

 لم  لكنها، بحثا  عنه صالة الطعام تمشط بعٌنٌها المكان سرٌعا   دخلت خدٌجة

 مما تفعله و اءدمن كم الجالسٌن فً صالة الؽتستطع أن تطٌل النظر لخجلها 

 الفتٌات ورؼم هذا شعرت أنها وحٌدة بكل معنى الكلمة ، جلست بجانب أٌضا  

 بعد إختفاء عمرللٌل  ذإنها لم تشعر بذلن إال من لها الؽرٌبو

 

 ** لٌس ؼرٌبا  أن ٌكون ألرب من لملبن ؼرٌب، إن كان الؽرٌب ؼرٌب 

 النصٌب ، ه لد ٌكون المرٌب بحكم الملب والنفس وبحكم الولت والمكان إال أن

 **األرض لكن رفماء فً الملكوتكانوا ؼرباء فً 

 

 "، ٌؤكبلن بصمت فوزي جلس عمر على طاولة الطعام مع "الفرٌك أول

 :ولالبعد تفكٌر ثم بدأعمر بالحدٌث  كالعادة
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 تخاؾ علٌها هكذا و  ا الذي فعله وابل جعل عابلة خدٌجةم -

  جعلها تنفر من اسمه هكذاو، ا هنا لحماٌتهااإلتٌان به

 : ثم لالتردد ه العمٌد فوزي بتمعن ونظر ل

  نؤكل أوال  ثم نتحدث بعد ذلن -

الملك ٌساوره بؤسوأ التخمٌنات عما لد عمر النظرات بتمعن أكثر وبادله 

 :ذان المذر فمالٌكون فعل بها 

 حسنا  و لكن طمؤنً فمط -

 : ٌطمبن على األلل فمالحتى  نه لن ٌهدأعمٌد فوزي حالة عمر وأتفهم ال

 نه أذاها نفسٌا  ال تملك لم ٌمسها بسوء ؼٌر إ -

 فهذا فمط كفٌل له بؤن ٌخلع رأس ذلن  حتى لو كان نفسٌا  ف، عمروجه امتعض 

 عن بمٌة جسدهذرالم

 عمر ٌنتظر كلمات و ،من تناول الؽداء انتهٌا

 ا حدث من وابل معن  ، فحكى لهأحر من جمرعلى  "الفرٌك أول فوزي"

 مد ل ،وابل بشع جدا   ما فعلهف ، تؽلً فً عروله، مما جعل الدماء عزمً

 الكلمات  كانت تنزل، سترها وعراها أمام الجمٌعكشؾ رمتها وؼتصب حُ أ

 هانة التً وجهت لها موجهه إلٌه أٌضا ، كان ٌشعر باإل ،على عمر كالسٌاط

   شعر بؤن ستره انكشؾ ولن ٌرتاح حتى ٌنتمم

  تحت لدمٌهذلٌل  ألسم بؤنه سٌجعله عمر بالؽل والشر لوابل ومتؤلت عٌنً ا 

 من شروده العمٌد ؤخرجه ف شرد عمر، لها لو كانت روحه فداء  و سٌحمٌها و

 لاببل  : 

 ؟! فٌما أنت شارد -

  اآلن ِلما  علمت ، لمد كانت كل مرة ترفض فتح الموضوع و= شارد بها
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 سآخذ لها حمها لرٌبا  جدا  لكن من أحمك، وأوجعها دون أن أدري، ٌالنً كنت 

  أخرى باألمان مرةسؤجعلها تشعر و، 

 : رد العمٌد فوزي بحزم ولال

 لوال تهرٌب والده له لكان و، ه حكمدر بحمصُ عمر، وابل أخذ عمابه و -

  اآلن فً السجن

 تها ؤذٌوالده على المدوم وسٌفكرب = كما ساعده والده على الهرب سٌساعده

 و لكن لو فكر فً ذلن سؤحطمه لبل أن ٌفعلها أخرىمرة 

 

 : عما فً رأسه لاببل   ول العمٌد فوزي أن ٌثنٌهحا

  ، ال تملكإن أتى فـ الشرطه لن تتركه -

 لن ٌهتم بما سكت عمر وُخلده ٌدور بما ٌرٌد و

 ، شعر باألمان مرة أخرىٌجعلها تٌخبروه، سٌنتمم وسبما ٌنصحوه و

 سٌفعل أي شًء ألجلها ، لبكا ٌهجر جفنٌهاسٌجعل الفرحة تمبل عٌنٌها وا

 كما  مد ٌنفذ منهمف شرطة تمبض علٌهلن ٌخاطر حتى بالتفكٌر فً جعل الو

 أن ٌكون مستعدا  اآلن علٌه  هم من لبل،بهروبه منفعلها 

******** 

  بسة فً أن تلتمً بعمر اللٌلةٌا ثامنة خرجت خدٌجة من الماعةال الساعة

  اآلن مرة ه، تنهرها على ما تفعلع نفسهااده كانت تتحدث مو كالع 

 تتكلم كالمجانٌن حتى رأته وتنهرها على ما لالت له مرة أخرى، ظلت تمشً 

  :تسؤل نفسهاما، فتولفت  شًءٌمؾ فً الطرٌك مع ضابط آخر ٌتحاوران فً 

  !؟!لكبلمً الثمٌل أم أنه لم ٌرانً بعد تجاهلنً تنفٌذا  ٌا تُرا هل رآنً و -

 استحت حتى أنها كادت و رتبكتفؤ عٌنٌنه ناحٌتها، فجؤه رفع عمر
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 بتسم وأ، اإلحراجمن  أسرعت بخطاها هربا  ، ؽشٌا  علٌهاأن تمع من خجلها مُ 

 هو فرِحا  

 لد رآها تنظر دخلت خدٌجة الؽرفة تشتعل نارا  من خجلها وكٌؾ ال تخجل و

ٌا اآلن  اللٌل: ماذا سٌمول عنً ةلطٌ تسؤل نفسها وظلت، ةإلٌه بتلن الطرٌم

 ؟تُرا

******* 

 تحدثت معهم  خالتها رشاٌجة للنوم هاتفت صفاء وعابلتها ولبل أن تخلد خد

 وتطمبن علٌهملتنهل من عطاء محبتهم  طوٌبل  

 أعطتهم وعدا  بؤن تحدثهم كل ٌوم فً وطمؤنوا علٌها كما هم أ اطمبنت علٌهم 

 ضهما البعض الفتاتان ببع اختلتفردا  فردا   بعد محادثتهم ومثل ذلن الولت 

  سوٌا   لٌتحدثا

  "لالتها صفاء": ٌا خدٌجة جدٌد به شٌا صوتن

  ماهٌتها بالضبط = نعم هنان أشٌاء جدٌدة ولكن ال أعلم

 اسمع رد  تؤكد منه عندماؤساتن وما  هنان شًء شعرت به من كلحسن -

 فعلن 

 ؟!= وما الذي شعرِت به

 : ولالتجٌدا  خدٌجة صفاء وصوتها ٌشوبه تلن اإلبتسامة التً تعرفهاردت 

 عمــــر  -

 : حٌاء لالتالت خدٌجة وبصوت ٌشوبه الخجل وكأرتب 

 ٌا صفاء  لصدنعمر!! ما  -

 : لالتضحكت صفاء و

ًّ كل التفاصٌل عن عمرإذا  هكذا تؤكدت  ، لصً عل
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 :حاولت خدٌجة الهرب والتماسن ولالت

 زمانلسوفة كل ٌمن ماذا تؤكدِت ٌا ف -

 ـ أنِت كلما تكلمِت عنه أشعر بإننِ ناحٌة عمر فشعور تكنٌنه من  = لمد تؤكدت

 ، أعتمد أن هذا الشخص أثر العالمالوحٌد الموجود ب تتحدثٌن عن الشخص

  علٌِن جدا  

 : أبتسمت خدٌجة ولالت

 لكن  ، أنا فعبل  تؤثرت بهعبمرٌة كل األزمان سوفة زمانن وحسنا  ٌا فٌل -

 حرصه الدابم لته وهذا لٌس ُحبا ، لد ٌكون إعجابا  فمط بشخصه ورجو

ًّ  إال إننً د فرضهتة وعصبٌ الرؼم من على على حماٌتً  ابما  رأٌه عل

 بالراحة واألمانأشعر بجانبه 

 : ضحكت صفاء ولالت

 من بٌن كل الصفات التً تكرهٌنها ٌا خدٌجة أنِت ن لٌس ُحبا ، تمولٌو -

 عِ ال تتسر ، خدٌجةمع ذلن أثر بنِ و ،فرض الرأي أكثرتكرهٌن اإلجبار و

  نصفن  لد تؤتً باإلرتباط به، فؤنا أعتمد أنه رفض أي فرصة صحٌحةفً 

 ٌا عزٌزتًاآلخر 

 ؟!بته بتلن السرعةكٌؾ أحب= ال ال ٌا صفاء ال أظن ذلن، ف

  تكابريفبل تكوِن ؼبٌة و ،اسمعً منً، أنت تحبٌن عمر ومنجذبة إلٌه -

  لد ٌكون نصفن الذي أنِت من بعضِه ونفسه

********** 

  والدته ووالده  ، كان هو اآلخر ٌتواصل معأن ٌخلد عمر للنوملبل 

 ترتاح وعلى أحوالها وٌطمبنوا علٌه لتسكن جفونهم و الٌطمبن علٌهم

 : بمرح ومكروالد عمرلال  
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 هنان شٌبا  هكذا أو هكذا أٌوجد -

 هو صدٌك والده وكٌؾ ال و، فوزي علم عمر إنه فُضح على ٌد عمه

 :مال بمكر أكبرف الممرب 

  ، هل تظننً حامل ٌا والدي أم ماذاشٌبا  هكذا أو هكذا -

 :بتذمر عٌنٌه ولال والدهضٌك   

   ٌا ولد هل تسخر منً -

   ا والدي العزٌز دون لؾ ودوراند ٌ، لكن لل ما ترٌا هلل، حاش= أبدا  أبدا  

 علٌها الحماس ظاهر جدا  ملىء شدلٌها و أن والدتً االبتسامةخاصة  

 : هاجر ولالت بسعادةردت والدته السٌدة 

 لمد علمنا أنن أخٌرا  لد لررت األستمرار، لمد لص دوران دون لؾ و -

  ًء ولال إنها فتاة جمٌٌلة وطٌبةعمن فوزي كل شعلٌنا 

 : ضحن عمر وأعتدل فً جلسته ولال

 لكن هل أخبركم كل بهرنً عمً فوزي فً سرعتة صراحة ، لمد أ -

 شًٍء عنها أم ال

 : ولال رد والده "السٌد حسن"

 وأخبرنا كل شٌا  عن عابلتها رحمهم هللا د أخبرنا كل شًء منعم ل -

 مع نسب جٌد هكذا مصاهرةلن نجد أفضل من و

 حمد هللا ف، ٌسٌر بتلن السهولةفهو لم ٌعتمد أن األمر لن رتاح عمر كثٌرا  أ

 لال : ابتسم و، ثم التوفٌك وعلٌهاكثٌرا  على 

   أنا اآلن سعٌد، الحمد هلل   -

 : ولالت داعٌة والدته بفرحردت 

 ، اأجملهوٌعطٌن من ألطؾ األلدار و ،نً فلتسعد طول حٌاتن ٌا بُ  -
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 لسعادتن ٌا حبة للبً ةكم أنا سعٌدو، كل عدو حاسد حالدوٌحمٌن من 

 : ولال بحنوابتسم عمر

 حٌاتً أؼلى نعمة، فلتدومً فً آمٌن ٌا أؼلى من أعطانً هللا -

********* 

 ألختٌه رضوى و لببلته وأرسل سبلماته والدٌه مع و انهى عمر مكالمتة

ارتضت نفسه من رإٌتهم و و، احتى حٌن مكالمتهم د وأطفالهماناه

 علٌهم  انهاطمبن

 ثم ، والصحةدعا هللا لهما بمدٌد العمر وسٌشتاق دابما  فلمد اشتاق لهم و

 كان ٌفكر كٌؾ  فً خدٌجةأراح جسده لٌفكر على سرٌره و عتدلأ

 لكن لبل ذلن علٌه أن ٌتؤكد أكثر من  ،بسرعةفً عابلته سٌجعلها فردا  

 ر جهده للؽدنام لٌوف ، ثمتةمشاعرها ناحٌ

 ثالث لها كان الٌوم ال ؛فً المعسكر طل صباح ٌوم جدٌد على خدٌجة

 تزٌد من وهج للبه، استٌمظت لفً للب عمر الٌوم الثالث لهاهنان و

 من فراشها لتستعد مت لاخدٌجة على صفارات األستٌماظ، تثاءبت ثم 

 زمٌبلتها للخروج هً و

 خرجت لتراه بٌن الضباط ٌُلمً األوامر، ورأت بعٌنٌها احترام الكبٌر 

 عن ؼٌر  هتمامكانت تنظر إلٌه بإتراه دابما  شامخا  كالجبال والصؽٌر له، 

  تخجل حتى وو فً كل مره ٌمسن بنظراتها له  وكؤنها مؽٌبه لصد منها

 : لال بلإمأمامها ولؾ ، ثم وفارتبكت؛ ناحٌتهافجؤة  تحرن

 ، لكن مٌن على رإٌتً طوال هذا الٌومُسترؼ عذرا  ٌا آنسة خدٌجة -

 بعد ذلن لن ترٌنً مجددا  حتى تكونً على راحتن

 ها وشخص بصرها وهً تنظر تصلب لسانتسمرت خدٌجة فً مكانها و
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 : ت نفسها لابلهسؤلإلٌه و

 و لم  !، ٌمول آنسه خدٌجةماذا ٌمول؟! ولماذا ٌمول هذا الكبلم ؟ -

 ، صفاء لالت لً سؤكون ؼبٌة وأنا اآلن أؼبى خدٌجة ككل مرةٌمل لً 

 فً الكون فتاة

لٌخرجها من شرودها تكررا  رارا  و، ٌنادٌها مانت هً فً عالم وهو فً عالم آخرك  

 لاببل  :

  ٌا آنسه خدٌجة ٌا آنسة خدٌجة -

 كؤنها فمدت رت له بحزن ونساها للبه أبدا  نظلن ٌ نظرت له خدٌجة نظرة

  و ،تنادي علٌه كؤنهافٌه و كانت تنظر لهذا الشًءو شٌبا  هاما  ، ثمٌنا   شٌبا  

 كته ، ترعلى إالِمها انسحبت من أمامه لمَبل ٌدٌها معتذرا  د ولوال أنها لم ترُ 

  معاملةأخذ عهدا  على نفسه بؤال ٌعاملها و نادم على معاملتها بذلن الجفاء

 أن للبها ٌمٌل أنها تفتمده و لكن سعادته كانت كبٌرة عندما شعر، أبدا   جافة

 ، فابتسم له

 ، كانت للبها ٌشعر بمرارة الخسران ،لدورة المٌاة ت ذهبو تركته خدٌجة

 تمول لنفسها : 

  هل خسرته أم خسرت نفسً -

 : ولالت أمامها بصوت عال ثم ولفت أمام المرآه تُحدث نفسها

 ؟! هل لماذا ٌحزننً تؽٌره معً، وفمدانً إٌاه لماذا أشعر بالحزن هكذا؟!

  ....أحبتته...ال أعتمد ذلن لٌس بهذه السرعة

 : فٌحدثها للبها لاببل  للٌبل ثم تصمت 

 ول ٌوم عمر ٌطلب حبن ٌا خدٌجة حتى من أالحب ٌطلب الحب و -

 إلٌِن كما ٌشتاق إلٌه للبن، أنِت تحبٌنه ، للبه ٌشتاق وإن كان ال ٌمصد



  محطات الفقد
 بقلم/ رحاب إبراهيم عجم

 

116 
 

 حالتن فً الحب للٌلهتحبٌنه وٌا خدٌجة، 

  بصوت عالًو هذه المرة وبكل ثمةاتفك للبها مع عملها لتمول لنفسها 

 : لتسمعه أذنٌها

 فمدتهلكن ٌا تُرا هل أنا أحبه وأستبشر به خٌرا ، و -

واسعة جذابة بتسامه بإأمامها ٌنتظرها خرجت للتفاجؤ بعمروتنهدت  

 : لاببل  

 تهزمٌنا جمٌعا  أن تصبحً لوٌة و أٌن كنِت ٌا خدٌجة، أال ترٌدٌن -

 لم تستطع خدٌجة منع ابتسامتها وفرحتها التً أعتلت وجهها بالكامل، ثم 

 :دون ألمابأخرى  ولنطك اسمها مرةستعجالها أخرى إل لال لها مرة

  حتى ال نتؤخر هٌا بنا ٌا خدٌجة -

  وهلكت خدٌجة، حتى وصبل إلى الساحة لبدء التمارٌن مشت خلفه بسعادة

 عٌنٌه تبلحك أنفاسها خوفا  أنفاسها تتبلحك وكثرة التمارٌن كانت من 

 وتثك بنفسها صلبه لٌرضً داخلها  كان ٌرٌدها لوٌة هلكن ،علٌها

 أخرى مرة

******* 

  وع لتصبح خدٌجة ألوى وعبللتها بعمر أوعىمر ٌوم ثم ٌومان ثم أسب

 أصبحت تراه بطلها

 اعً هللا ، ٌركانت عبللته بها نمٌة ال ٌشوبها حرام

 ٌحب الحدٌث معها ، ال ٌُطٌل هؼضبه، ٌُحب النظر إلٌها لكنفٌها و ٌتمً 

  حتى ٌبارن هللا تراعً هللا فً كلماتها وتصرفاتها كذلن هًلكن بحد، و

 حبلوته الحبلل ب رزق والحو فً ما رزق لها
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 ثمل اكن، حتى جاء ولٌد ببروده وضحتٌولفت خدٌجة مع زمٌبلتها ٌتحدثن و 

 : ولال وهو ٌنظر لخدٌجة وكؤنه ٌعنٌها بدون داعًٌمؾ معهم ه مِ دَ 

  لماذا تولفتم عن الضحن ٌا حلوات -

 : لم ٌرد أحد لكن خدٌجة ردت لتحرجه وتحسم األمر ولالت

 لكن هذا أمر خاص بٌنناآسفة و -

 : رد ولٌد ببرود ولال

 ............أال ٌمكننً معر -

 : مماطعة إٌاهلالت سبفته خدٌجة و

  ، سنذهب ألعمالنان ٌا دكتورنستؤذن -

 ، لماذا؟وخاصة  معً فً ردن جدا   =   حضرتن عنٌفة

 :ردت خدٌجة بسخرٌة ولالت

 ، فؤنت مثل أخًال أبدا   -

 لال : ٌنظر إلٌها كالحٌة ورد ولٌد وهو 

  لكن أنا لست أخاكً -

 على وجهه نظرة صمر على وشن أن لٌظهر فجؤة صوت عمر من خلفه و

 :ولالحٌة كوجبة له ٌلتمط 

 حاال  "مطلوب فً مكتب "الفرٌك أول فوزي ر ولٌد إنتدكتو -

 :زم ولٌد شفتٌه بؽضب ثم لال 

  الذي طلبنً أنت أم "الفرٌك أول فوزي"و -

 : رد عمر باستهزاء
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إن شاء  ها ستكون األخٌرةلكننعم إنه أنا وهذه لٌست أول مرة و -

 هللا

 

 مر منه ع تخشى على جعل خدٌجةحمد دفٌن نظر له ولٌد بؽل واضح و

 العٌنٌن تلن من عٌنٌن تشبه من لبل،  ت مثل تلن النظراتفهً رأ
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 ، ال ٌعرؾ الحٌاءشاب وضٌع عبللاته منحرفة ال ٌملن أي مبادئ و ولٌد

 ن ، لذلوراءهدابما  ٌبحث عمر ألنه كالشوكة له فهو دابم الشن به وٌكره 

 جة الذي عمر لخدٌ انتهز إعجابه وتمٌلهز ٌنتهز أي فرصةهو ٌرٌد أن 

ُ ،  لكنها لم تعطٌه وجبها ٌحرق للبهالحظة ، لٌضاٌمه و  د علٌه فسها  لت

 الشماته بهلحظة تمتعه بمضاٌمة عمر و

 أو  ولٌد الشماته به أو مضاٌمتةعمر لٌس الشخص الوحٌد الذي أراد  

 ٌفتن بالملب أوال  ثم ٌنتهً بالتهام ، هذا المرض اللعٌن ه ما ٌملنسلب

 مرٌضه ُكِله 

 خطؾ حك شخص ابتسامة ثؽر وسرق بهجة للب وكم من مره سرق ،ف

 ، ٌؤمل أن هو، ال ٌشعر بالراحة عندما ٌجد شخص آخر سعٌدفمط لٌسعد 

 طمعه أعماه عن الرضا واإلٌمان وهذا فً  ،لنفسه وحدهٌؤخذ كل شٌا 

 و  ٌفمد اإلنسان إٌمانه ورضاه سٌفمد بعدها الراحةعندما حد ذاته فمد، و

 ى أبدا  كل أٌادي الخلك ولن ٌرتواحته المبتؽاه فً سٌبحث عن ر

 ، من ال ولٌد منتهز الفرص السوداء، أول خابن وأول من ٌؽدر

 وولٌد ضبع، فكم من مرة خان للب و  أبدا  ٌؤمن ضبعا  ال ٌعطٌه ظهره 

 خان ثمة وخان أمانة وخان عهد، والمإمن الحر ال ٌخون عهدا  أبدا  فبل 

 ٌؤتً الٌوم الذي تجدوا أنٌابه فً ظهوركم حتى ال تصادلوا ضبعا ،
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  عندما  دخلوا علٌه أدرنو "فوزي ؼرفة "الفرٌك أول أخذ عمر ولٌد إلى

 عمر و  ةهاجمبدأ ولٌد الكبلم بم ، عاصفة على وشن الهبوبأن هنان 

 :  " فوزي "للفرٌك أول لال

  ال ٌجد الضابط عمر عمبل  آخرؼٌري لبلنشؽال به؟لماذا  -

 : هذه المرة أخرى موجها  كبلمه لعمر ثم لال مره

  تتركنً و شؤنًما تضعنً نصب عٌنٌن واللِ  -

 و لال :  رد عمر بثمة

 سؤحصل ٌوما  ما ألنً ال أرتاح لن أبدا  وأعلم إنن تلعب بذٌلن و -

 أٌضا  أنت شخص لذر ال تترن إمرأه لحالها  الدلٌل إن شاء هللا، على 

  اإلٌابفً الذهاب و ا طرٌمها، ٌا إما تكون معن ٌا إما تمطع علٌه

 ، وإن فعلت سؤلتلن ة بسوء حتى لو بكلمةخدٌجأنا لن أتركن تمس و

 أتفهم

 : ٌد و هو ٌمترب منه متحدٌا  رد ول

زلت لم تمرح معها ، أم اللكن ِلما خدٌجه تحدٌدا  سنرى فً الؽد ، و -

 بعد

 عمر كمن صعمته الكهرباء  ت،  جعللال ولٌد جملته اآلخٌرة بشكل بشع

 عضبلته وٌنمض علٌه بمبضة ٌده لٌسمطه أرضا  وتسٌل الدماء من لتتشنج 

 عمر كما تفترس  فترسهعلٌه عمر أل "فوزي ولوال "الفرٌك أول، فمه

 :لاببل   صرخ بؽضب وزأر كاللٌث الضواري فرابسها،

 ، كٌؾ تمول هذا الكبلم عنها، عن ننت ٌا حمٌر ٌا لذرهل جُ  -

   أحد من تحت ٌدين لن ٌرحمسؤلتلن الٌوم و، خطٌبتً

 :ٌولفه بموة حتى ال ٌؤذي ولٌد وٌتضررعمر "فوزي كان "الفرٌك أول
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  هذا أمراهدأ ٌا عمر، اهدأ  -

 نظر لولٌد شرذا   عمر للٌبل  لكنه كان ٌ هدأ

 : لاببل  لولٌد  "فوزي "الفرٌك أول ، ثم أستطرد

 األولى التً ٌشتكً لً فٌها أحد منن و  ولٌــــد، هذه لٌست المرة -

 ما أحذرن أو أعطٌن من ٌشتكً، وفً كل مرة ٌا إلٌس عمر فمط 

 عن  تخطٌت حدودن بطرٌمة تحدثن السٌبةعمابن لكن هذه المره أنت 

 أنت مفصول فصل مإلت إلى حٌن وعدم احترامن لً، زمٌلتن 

 عملنفٌه تستعٌد 

 ولؾ من على األرض و، نظر لهما ولٌد والؽضب ٌخرج من عٌنٌنه

 : خرج الترب من عمر ولال بصوت ٌشبه الفحٌحأن ٌلبل و لٌخرج

 على ٌديّ ستندم  -

لن  ما عندن كً ألمنن درسا  لً خِرج أ له لكؤنه ٌمونظر له عمر بتحدي و  

اهتنس  

عمر حتى ٌخرج تحدث بصوت عالًو فؤولفها خرج ولٌد لٌجد خدٌجة لادمة  

خطبته لها:موضوع  ، ألنه لم ٌصدقدٌجةٌحرجه أمام خو  

دٌجة، لماذا لم تخبرٌنا إنن ُخطبتً للضابط مبرون ٌا آنسه خ -

 عمر؟

 دون حتى أن  لالتفطنت خدٌجة لما ٌرٌده ولٌد ولم تجعله ٌبلػ مبتؽاة و

 :بالتفكٌرتطٌل 

 ، العمبى لنفٌن ٌا دكتور ولٌد ٌبارنهللا  -

بل نشوة الفرح لذفته إلى أعالً  ،مما لالته ابتسم عمر وأنشرح صدره

 : ولالالسماء 

  ألم تصدق ؟!، خطٌبها نعم -
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 : نه لم ٌستطع التؽلب علٌه ولو لمرة ثم لالاؼتاظ ولٌد أل

 أنتما االثنٌن أذٌتكم على ، كم البعضمبرون فؤنتم تنتمون لبعض -

 ٌدي

 لال :  مخٌؾ محذرا  بؽضب عمر بكامل جسده لجملتة تلن وله استدار 

 سؤلتلع رأسن بٌدي ن التربت منها سؤلتلن بٌدي هاتٌن، سؤلتلن وإ -

 : ولال ، حتى إنهم ذهلوا من ضحكاته تلنولٌد كالمجنونضحن 

 مصطفى  ستموت مثل -

 كبل ولٌد بٌدٌه إال وهو ٌ، فعلهلم ٌُدرن ما عمر شٌبا  أمامه و لم ٌر 

 لضربات ما ٌطٌب به خاطر مظلومٌنه، ه من اوٌعطٌلٌطرحه أرضا  

  كانلكن تهم اموٌهدإه بكلأن ٌولفوه  حاول "الفرٌك أول فوزي" وخدٌجة

 تمسكت خدٌجة بمبلبسه تشدة منها وهً تبكً ، لم ٌهدأ حتى ببل فابدة

 ض مع صدره هدوء ٌتنالوترجوه بؤن ٌتركه، فهدأ ألجلها لاببل  بعطؾ و

 : الذي ٌعلو وٌهبط من الؽضب

  ال تخافً ال تخافً ٌا خدٌجة -

 وذهبهدد ولٌد عمر بالكثٌر ثم ترن المكان كله 

 ٌعلم مدى حب عمر  فهو اطرعمرٌطٌب خ "فوزي "الفرٌك أولجلس 

 له ولٌد  التً لالها الكلمات الماسٌةاآلن بعد تلن  ةتحالبلمصطفً وٌدري 

 معه وهو فً تلن لجلوس ٌكتفً من ادون أن ضطر للذهاب أ لكنهو

 الحالة، لكن خدٌجه بمٌت معه ولم تتركه

 جانب أحد اإلستراحات لتجلس خدٌجة على الجانب جلس عمر على  

 تنظر له بٌن الفنٌة واألخرى لتطمبن على على خدها  ٌدها ضعةاآلخر وا

 ، لى وجههواضعا  ٌدٌه عآخر حٌنا  حزٌنا   ؼاضبا حٌنا  ثم تراهف حاله
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  :سؤلت نفسهامصطفى وعن  تفكر فً كلمات ولٌد للٌبل   سرحت خدٌجة

 عنهبمجرد الحدٌث  من هو مصطفى ٌا ترى الذي ُجن عمر

  بتسمتفؤ ،أم الخطٌبة عمر إن كانت تذكرت سإال ولٌد لهاثم   

  كلمته لها"ال تخافً" وهوعندما تذكرت أكبر بتسامةثؽرها عن أنفرج وأ

 فحمدت هللا كثٌرا  ، وعندما هدأ ألجلها هً فمط لٌطمبنها ؼضبهفً أوج 

  شخص حنون مثلهب على رزلها

و تابع ابتسامتها وضع ٌده على خده مثلها و، هو أٌضا  ٌبتسم كانت تبتسم ف

 فٌتؽٌر حالة لؤلحسنعٌنٌها 

  هها له لتراه ٌنظر إلٌها مبتسما  ثم أدارت وج  تنهدت خدٌجة 

 : ولالت زادت ابتسامتة أكثرعندما خجلت ومدت ٌدها إلٌه بمطعة شوكبلة

  لٌتحسن مزاجن ُخذ شوكبلة -

 : أخذها عمر منها وأكلها ولال وهو مبتسم

  حسنت مزاجً لٌست الشوكبلة التً  -

 : ة وأدعت الؽباء لابلهخجلت خدٌج

  اآلنالمهم إنن بخٌر -

 : سكتت للٌبل ثم لالت مرة أخرى

 عمر إنت ......... -

التً فتحها على آخرهما مبتسما  عٌنٌه لها و استدارته الكاملةبلاطعها 

 : أبتسامة رابمة ولال

 ...ماذا لُلتً -

 : لالت فً ذهول

 عمــ......فمط لولت  ماذا ؟!! لمد -
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دون أن تدري من تلماء نفسها  ها أسمطت الرسمٌة معهؤدركت خدٌجة أنف 

 :متلعثمةلالت فاستحت و

 ... لٌس هنان شًٌء أظن أن علً الذهاب اآلن -

 لال:بسرعة و لاطعها عمر 

 ال التذهبً أرجوِن و لوِل لً ماذا الذي كنِت ستمولٌنه -

 : رأٌها وجلست ثم لالت فعدلت خدٌجة

 من الواضح أنن ، فل من الممكن أن تحكً لً عن مصطفًه -

  تحبه

 ، وحكى لها عضدهأبتسم عمر أبتسامة حنٌن وأشتٌاق لصدٌك عمره و

 حل بتساماته من بعده لتوكٌؾ أختفت أ، عمرعن مصطفى وكٌؾ مات

 دي و إن لم من زٌن الهوٌله نتمام ٌرٌد األ و الؽضب ألنه محلها العصبٌة

 حزنه على مصطفى ٌنتمم سٌموت بحسرته و

 : شهمت ولالت

 ء وٌبرد للبن ٌبعد عنن السوهللا و ٌحمٌنل ال تمول ذلن،  ال -

 ال تضع نفسن صدٌمن، لكن أرجون ٌا عمر ال تتهور وسترداد حك بإ

  فً خطر

 فهو ٌعجبه خوفها علٌه ولبل أن ٌرد ، ونظر إلٌها بمحبة لها عمربتسم أ

 ، وأبتعد للٌبل  لٌجٌبلؾ ومن المتصل فأخرجه لٌرى هاتفه، رن  ،علٌها

 فً هللا بؤن ٌكون خٌرا  فهً ترى أن مكالمات عمر كثرت  خدٌجة دعت

 عمر  نشؽلت بكلماتبؤن هنان أمرا  ما، وأها للبها ٌحدثالٌومٌن الفابتٌن و

 الهوٌديعن زٌن  األخٌرة

 : ٌمولو كان عمر ٌتحدث فً الهاتؾ 
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 ، حسنا  سؤكون عندن فً كما تولعت، للت لً سٌؤتً بعد ٌومان؟!  -

 ، أشكرن ٌا صدٌمً على مساعدتً المحددالولت 

 : على اإلستراحة ولال لهاجلس عمر مره أخرى 

 تولؾ حدٌثنا عند أي نمطة -

 عنده تولفنا= كنا نتحدث عن زٌن الهوٌدي و

 فً إمسان دلٌل مادي على زٌن الهوٌدي  أستطٌع مساعدتنأنا عمر  

  لزجه فً السجن

 : نظر لها عمر بملك وبتحذٌر لال

 ، ابتعِد عن هذا بشًء ارننً أندم على إخبٌال تجعل خدٌجة -

 أصابن مكروه لن أسامح نفسً أبدا   لموضوع، فإنا

 ، لكن ال محالة أسكتها لن ٌصٌبها مكروه حاولت خدٌجة أن تطمبنه وأنه

 ورافضا  ألي تدخل منها محذرا  صاح بوجهها و

 : ؼضبت خدٌجة ولالت

  لن لٌسأعتمد أنه و ،هكذا بؽضب حسنا  لكن ال تصٌح بوجهً -

 ًّ  الحك فً إفراض رأٌن عل

 مد ر، فهً ستنتمم له لٌرتاح، لرأسها العنٌد به شًء آخوذهبت وتركته  

 مبلحمه تملإها التعبوِلما ؼاضب طوال الولت ما هو حزٌن ولِ  علمت

****** 

  كالعادة مهامها منفذة داخل المعسكر حل صباح آخر على خدٌجة

 ألنها ترٌده أن خرى لمهامها، ومهمة أ عزمت على إضافةو ة، المعتاد

 ستخاطرٌصبح سعٌد 

 ، لم تستخدم لدراتها تلن خدٌجة مهندسة عبمرٌة ومخترلة محترفة 
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  ال ٌعرؾ بها أحد؛ فمط صفاء هً الوحٌدة التً تعلم بؤمرها،كثٌرا  و

 ها فمط من أجله هوعلى استعداد أن تظهراآلن هً  لكن

****** 

 نها لم ترى عمر طوال الٌوم حتى مر ٌومها بنفس الترتٌب لكن الؽرٌب أ 

 لتطمبن علٌه " فوزي ذهبت إلى "الفرٌك أولتملك ف؛ مما جعلها صدفهلو و

 المإدي للمطار ٌنتظر طرٌك الؾ على ٌمفً هذا الولت كان عمرلكن 

 طع علٌه الطرٌك لأمامه  لدوم وابل وأول ما رأى عمر سٌارة وابل لادمة

 ى علٌه ثم لٌُؽش أسه بحرفٌهوأخرجه من سٌارته عنوه وضربه على ر

 وألماه فً سٌارته المصفحة رجلٌه ٌدٌه وربط ؼطا رأسه بؽطاء أسود و

 ٌكنون له  نبمعاونة أحد أصدلاءه الذٌ من الخلؾ، فً ثوانً بسٌطة

 ٌرٌدون أن ٌخدموه بؤي شكلالمحبة والكثٌر من اإلحترام و

 مه ٌنظر ر أما، لٌرى عمبل على صوت كهرباء تصعك شٌبا  ماأفاق وا

 وعلى وشن  ٌنظر إلٌه وكؤنه ٌنظر إلى فرٌسة ،زشمبزاوإإلٌه بمرؾ 

 : بوجهه كاألسود لاببل  ، زبر عمر إفتراسها

 ، الذى لام بآذٌة قبلٌعرؾ دٌنا  وال أخأنت هو وابل إذا  الذي ال  -

   ألٌس كذلن؟ هذا الحمٌرهو ، أنت من البشرالعدٌد 

 :بخوؾ وصراخ لال وابل

 !؟ا ترٌد منًماذمن أنت!؟ و -

 :رد عمر بموة مخٌفة وسخرٌة الذعة

 ، أنا الذي سٌؤخذ حك أنا سؤكون بإذن هللا سبب موتن ٌا عزٌزي -

  كل من آذٌتهم ٌوما   

 عالً و  هكان صوتف ٌهدأ عمر لحظة لمو، خوفا  كالجرذان رتجؾ وابلأ
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 فً هالن  ال محالةأنه  فـ أدرن وابلالمكان مظلم إال من نورخافت فولهم 

 : بخوؾ وترلب ثم لال أي لحظة، 

 ، لكن حذاري من ماذا ترٌد منً؟!، إن كنت ترٌد ماال  سؤعطٌن -

 بسوء لن ٌجعلن أبً تهنؤ  ، فإن تعرضت لًبسوءالتعرض لً 

 ستموتٌوما  و

 : عمر بهسترٌا ثم كشر لاببل  ضحن 

 وت هو رفٌمً الوحٌد فً كل مهماتً، هو كظلً ! المالموت -

 ، لكن المهم اآلن أن تخاؾ منه لد أخاؾ منه تظن إنً، فبل ٌتبعنً

  أنت

 : تعرق وابل و ازدرد رٌمه بصعوبة ولال

  ؟!ماذا ترٌد -

 : لال عمر بتحذٌر

 إن فكرت ٌوما  خدٌجة تبتعد عنها، ال تفكر فٌها وال تمترب منها و -

  ، هل فهمت؟راب منها سؤلتلن تمزٌما  بؤسنانًلتاإلفً 

 : ونشوة عارمةون مختل ورؼم خوؾ وابل إال إنه لال بجن

 .....رجعت خصٌصا  ألجلهالمد  خدٌـــــجه إدمان لن أستطٌٌع،

 ر عدة صفعات على إثرها سالت صفعه عم، ولبل أن ٌتم كلمات جملتة

 بكافة فنون المتال  برحا  ملٌبا  أعطاه ضربا  مُ عمر وعنفه ، فَِمه وأنِفه دماء 

  التً تعلمها 

ثم ٌضحن فً نفس الولت كالمختلٌن و ٌصرخ من كثرة األلموابل كان 

 : لال

 إال إننً ، فبالرؼم من األلم الضرب الُمبرح لن ٌجعلنً أتركها هذا -
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  ٌجعلنً أنتشً ، هذاعنهابتعاد أتلذذ عندما ٌكون الضرب ألجل األ

 : صرخ عمر بوجهه كالمجنون ولال

 ، سؤنتزع روحن التً ستصرخ من أجل أال تُتنتزع إذا  سؤلتلن -

 : تلعثمولال بترلب ل وجحظت عٌنٌه وخاؾ واب

 ال لن تفعل !!! -

 : ضحن عمر عالٌا  ولال

 أم ال سؤفعل سترى بؤم عٌنٌن إن كنت -

   ؤخرج منه حٌةف ، ا  أحضر عمر كٌسا  من المماش به شًء ٌصدر حثٌث 

  أوال  فُتصاب ٌصٌب سمها الجهاز العصبً، ٌرةخط ، حٌهالسوداءصل ال

 صرخ فظت عٌنً وابل من رإٌته للحٌة تموت، جحفرٌسته بالشلل ثم 

 : بعلو صوته خوفا  ولال

  ؟! الااا ال تمتلنً أرجون أرجووونذا تفعلما -

 : بتشفً لالرد عمر بابتسام و

  ستموووت -

 ، ا  من الموت واأللمخوفلحٌة من وابل فلدؼته، صرخ وابل لرب عمر ا

 :مرة أخرىعمر ثم لال 

 إن لم تنفذ ما أطلبه منن ستموت ٌا عدٌم الشرؾ للٌل من الولت و -

 : رد وابل بخوؾ صارخ ولال

 حسنا  حسنا  سؤتركها  -

 ؛ حمنه عمر بالمصل فاختفت معالم األلم التً كانت بعدما لال جملته تلن

 :، و لال لهوجهه، ثم أخرج من تحت لمٌصه ملؾ من األوراقعلى 

 ألُسم إن بلؽنً شكوى منن اآلن امضً لً على تلن األوراق، و  -
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 أخذ كل ما تمتلن و حد خاصة  خدٌجة سؤلتلن وأأو أي  فتاةي من أ

  أعطٌها لهم

 على مضض لام باإلمضاء على تلن طابعا  كان وابل ٌحرن رأسه موافما  

 لتً فٌها تنازل كامل عن كل ثروتهاألوراق ا

 حره بحتصأ، وهللابفضل  نتهت مشكلة خدٌجةا 

 لٌشبع منهم معهم ٌوما  ولضى أهله  إلى المعسكر زارعمر  لبل أن ٌرجع

 ٌشتاق ، ووالدتهوالده عناق من حنانهم فهو ٌشتاق لمعانمتهم خاصة  و

 مشاكسة ونة، ٌشتاق لمداعبة مصطفى الصؽٌر وللمساتهم الحن

 بالخارج مع  لؤلسؾ تعٌشلكنها  واشتاق لناهد الحكٌمة، والدته كالعادة

  له لب ٌد خدٌجةٌطورزق  ممابلة السٌد والدهأٌضا  لٌطلب من و، زوجها

  لال لهحا ، وافك األب وهلل البٌت فرِ تطب عمر هذا الطلب من والده لٌ

 : بفرحة

  بنًعلى بركة هللا ٌا نا موافك وأ -

 ، مر من أمام الصباح الباكر للٌوم التالً رجع عمر إلى المعسكر فً

 شعر للبه بؤنها هً من أشعلته ف، ى ضوء خافت مشتعلأرو خدٌجةعنبر 

 فابتسم  

 فً المعسكر لكن هنان بعض االخبار التً  ابدأ الٌوم العادي لهمو 

 خرجت خدٌجة هً وزمٌبلتها للتمارٌن ، حكممٌزا  ب ستجعله ٌوما  

 لترتاح من  ٌسارا  عسى أن تراهتتلفت ٌمٌنا  وكانت  ، الصباحٌة المعتادة

  كانت تدعً هللا أن ٌكون بخٌر،وتساإلتها التً تُضجع راحتها،  للمها

 رت طمبنت و لُ السعادة وأمن  طارو رتاح للبهافؤ أخٌرا  رأته أمامها  حتى

 : فمالت له بعتاب ،، تمدم ناحٌتها حتى أصبح أمامها مباشرة  ها برإٌتهٌعٌن
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 ؟رأٌن كنت ٌا عم -

 ؟ هل كنِت بخٌر؟لماذا كان مصباح ؼرفتن ُمضاء= 

 : تعجبت خدٌجة ولالت

  ؟!كٌؾ عرفت -

  رت من أمام مسكنن فرأٌته ُمضاءمر= أتٌت المعسكر باكرا  و

، فمرأت ما تٌسر من لم ٌجافٌنً النوم بعد صبلة الفجربخٌر لكن  -

  و لكن لل لً أٌن كنت ،المرآن

 : ابتسم عمر ولال

-  ًّ   ؟أتخافٌن عل

 : ؼضبت خدٌجة من طرٌمتة تلن ولالت بنفاذ صبر

  سؤذهب  -

 : فسارعها لاببل  

 ن كنت أتمنى أن ألوم حسنا  حسنا  سؤُخبرن، لمد كنت فً مهمتٌ -

 ؛ األول متؤكد خبرٌنأنِت بالتالً ستسمعٌن وحمدا  هلل نفذتهما و بهما

 الثانً ال أعلم إن كان سٌعجبن أم ال و لكنً أتمنى سٌعجبن ونه من أ

  أن ٌعجبن

 : و بٌن فضول وفرحة مستترة لالت

  أخبرنً بسرعه ما هما  -

 أو  للك اإلٌاب دونو = األول، أنِت اآلن فً أمان، تستطعٌن الذهاب

 خوؾ

 فرد على تساإالتها لاببلُ : ، مما لالهبعدم فهم  نظرت له خدٌجةف

 نتممت لمد أبعدته عنن لؤلبد بفضل هللا  لن ٌمترب منن أبدا ، كما أ -
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 لِن منه

  حالبفرحتها كالببلبل كانت بؤلؾ حال وؼردت ومما لال  تفاجؤت خدٌجة

 : لابلهلم تكفٌه شكراَ شكرته و ٌرا  شكرته كث، وبؤلؾ نوع من الفرحة

لدفع نفسن شكرن ٌا عمر كثٌرا  لحماٌتن لً وإلهتمامن بً وأ -

  ألجلً ، عمري فداء  لن بالخطر 

 لبل أن ٌنطك ولها أكثر من مشتاق و با  ه أكثر حُ تجعلدؼدؼت للبه جملتها ف

 التً  رعشة ٌدٌهاو وجهها األحمرو ، الحظ خجلها بما لالتٌعتمر للبهبما 

 فمال :  ملحوظهبحت أص

 لكن لبل أن أخبرن بالخبر الثانً لكن أرجوِن تماسِن،  نسؤخبرك -

 إن التً ٌختارها عملن و لٌسمنن اإلجابة التً ٌختارها للبن وبه أرٌد 

  أردِت ولتا  للتفكٌر لولً

 :مستبشرة عٌنها تلمعن بٌن أضلعها وللبها ٌمفز مثم لالت بفضول و

  ؟ما هو -

 أحد الضباط فمال  اهله حتى نادة لها ورالمنتظ ةكانت تلن هً اللحظ

 :لخدٌجة

  ، سآتٌِن حاال  ال تذهبً إلى أي مكان -

 كانت ترٌد أن تمفز كاألطفال و فً ، لتبتسم هً، ٌلبً النداء ذهب عمر

 الشًءبعض  الولت ترتعش حرجاُ وخابفةنفس 

 لٌرى الضابط محمود  ،كخمس دلابب بعد تلبٌته  النداء عمررجع لها 

 سمعه  لبل رحٌلها لٌرحل محمود وتمدم إلٌهم الؽٌرة فمؤلته ؛والؾ معها

 : لها ٌمول

 سؤنتظر منِن الرد ٌا آنسه خدٌجة -
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 :فمالت له

 ابطإن شاء هللا ٌا حضرة الض -

 : صوته لال والؽٌرة تملىء كٌانه ورفع حاجبه وضٌك عمر عٌنٌه و

 ؟ما الرد الذي ٌنتظره محمود مننِ  -

 : ردت خدٌجة بلإم ولالت

 إن شاء هللا خٌرتمناه وشٌبا  ٌ -

 : رد عمر بنفاذ صبر ولال

 !!أخبرٌنً ماذا أراد منِن؟ -

 : لم ترٌحه خدٌجة ولالت

  لم ٌضاٌمنًلم أنت عابث هكذا، إنه إنسان جٌد و -

 : رد بؽضب ولال

  ، فمولِ ، و لكن هذا ٌبحث عن عروسوخلوقأعلم أنه شاب جٌد  -

 ؟دٌجة علٌهخ ؟ و ما ردن ٌاالذي أراده مننلً ما 

 :ابتسمت خدٌجة ولالت

  أعتمد إنه سٌرتبط لرٌبا   -

 : ٌحاول كتمانه بؽضب ُجن جنون عمر وصاح ٌمول

 هل طلب ٌدن؟!

 : ضحكت خدٌجة ولالت

 كان ٌرٌد منً إببلؼها لم ٌطلب ٌدي أنا بل زمٌلتً أمٌرة و ال -

 لكن أعلم ٌمٌنا  أنها ستمبله منذ اآلن فهً عدم موافمتها، ولحرجه من 

 حتراماإلعجاب واإلله كن ت

 : ولالنجا، وكؤنه كان ٌختنك و ضحن عالٌا  أرتاح عمر و
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 رتحت اآلنٌا هللا ، لمد أ -

 بخجل  بتسمتلم ترد لكنها أ

 : مرة أخرى بكل حبلها فمال 

 رزق،  ٌدن من عم، لمد طلبت من أبً أن ٌطلب لً الخبر الثانً -

  ؟، هل تتزوجنٌنًألطلب منن اآلن ٌا خدٌجة طلبًو

 كان كٌانها كله ٌنطك  ،رة الخجلمكتسى وجهها بحلمعت عٌنً خدٌجة  وأ

 مال لها ف ،جعلته ٌدرن ما سٌكون جوابها فعلها تلن وردة هبالموافم

 : لٌرحمها من خجلها

  ، وبها أبً بعد أن ٌهاتفن عم رزقسٌبلؽنً ، ال أرٌد إجابتن اآلن -

 لمد نلتهاؽتن لحاجة فً نفسً ولكنً أبل

 : على الفور لتهرب بعدها فمالت بسرعة ،ٌذهبثم أستدار ل

  سؤدعً هللا أن ٌبارن لناأنا موافمة و -

 كله جتاحت جملتها تلن كٌانه كٌؾ أإال من ذاق نفس الهوى لن ٌدرن أحد 

 على ما  ٌشكر فضلهور على للبه لٌحمد هللا كثٌرا  وركٌؾ أدخلت الس

 أعطاه

 رزق لها، لٌرن الهاتؾ مة الحاج مكال بلهفة منتظرة خدٌجةحل اللٌل و

 : ولالتخجل وتجٌب بلهفة و

  ؟...كٌؾ حالن ٌا عمو رزقألو -

 : أجاب بصوت ٌملإه الفرحة ولال

 ؟كٌؾ حالن أنِت طمؤنٌنً على حالن ،ٌا ابنتً الحمد هلل -

 =  أنا حمدا  هلل بخٌر ٌا عمو

 لِن عندي خبر أتمنى أن ٌكون سار  على للبن -
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 :ولبل أن ٌُخبرها لالت له بخجل

  لمد علمت ٌا عمً وأنا موافمة -

 : فً الهاتؾ ولالهلل الحاج رزق حتى  و ما إن لالت موافمة

 أدعو من هللا أن ٌسعدن و ٌتمم لِن على خٌر مبارن لِن ٌا ابنتً و -

 أنا موافك و  ،جدا  فهنٌبا  لنِ  لمد سؤلت عنهم وما شاء هللا السٌرة جٌدة

  ألجلن جدا   ٌدةهً سعخالتن رشا وكذلن 

 : لها لالتأبٌها وٌد صفاء الهاتؾ من  طفتخ

 مبااارن ٌا حبٌبتً و ، دٌٌٌٌٌجة ٌا خدٌٌٌجة أصبحِت عروسخ -

 لٌكن ٌوم خطبتن فً ٌوم عمد لرانً حتى نكون أرجوِن 

  سوٌا ، فؤنا ال أرٌد الذهاب لبل حضور خطبتن ٌا حبٌبتً

 : ضحكت خدٌجة وردت بفرح

  األزمنة، ٌجب أن تجمعنا فرحةسوفة وحكٌمة زمانن وكل نعم نعم ٌا فٌل

 ، وأختً فً هذا الٌوم ، فؤنا أرٌد أن تكون معً صدٌمتًواحدة سوٌا  

 ......فلٌجمعنا ٌوم واحد إذا  =

 : ثم أخذت السٌدة فاتن الهاتؾ من ٌد ابنتها ولالت

 تً وألسعد بسعادتن ٌن، فلٌسعد للبن هللا ٌا بُ ٌا جمٌلتًمبارن علٌِن  -

   بإذن هللا  ننتظرن جمٌعنا ٌوم الجمعةس االطمبنان علٌِن،بو

 من السعادة و  فلٌعطٌكً هللا الِضعؾ خالتً الجمٌلة= شكرا  لن ٌا 

 مدٌد العمرالصحة و

 من بعدهم رشا ، حتى هاتفتها خالتها م الهاتؾهمع أؼلمت خدٌجةو ما إن 

 :ولالت لها بسعادة

 ً و لِن ٌا عزٌزت ، مبااارنأهبل  بإبنة أختً العروس الجمٌلة -
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 خٌرا  بعدما أخبرنً عم استبشرت به ، لمد لٌحمٌِن هللا وٌسعد لً للبن

 عابلتة الطٌبة وسٌرتهم العطرة وأرتحت جدا  لما لالته عن رزق عنه و

 أن تستمبلنً من المطار ٌوم  األثٌن ٌد منكما أنتمارألً صفاء عنه، و

   ًأخبرن برأٌالجمعة، ألتعرؾ علٌه فً الطرٌك و

 : وردت بسعادة أكثر ولالتضحكت خدٌجة 

 أنِت و  هللا ٌبااارن فٌِن ٌا خالتً وٌسعدن هللا أضعافا  مضاعفة -

 و  ستمبالكم فً المطارالصؽٌرة الجمٌلة، وإن شاء سنؤتً ألعابلتن 

 تعطٌننً رأٌن الثمٌن

******* 

 خاصة بكثٌر  تلٌه أٌام أجملو ، لٌبدأ ٌوم جمٌل آخرأنتهى ٌومهم هذا"

 للصبر الذي تجرعته وكلها  ،ألٌام فمدت فٌها الكثٌرضا  تعوٌ على خدٌجة

 "ملًء بالحكمة
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 لٌهنبوه بعدها ، وزمبلبه "فوزي مع "الفرٌك أول أنهى عمر صبلة الجمعة

 ودعت زمٌبلتها بعد  له بالبركة والخٌر والسعادة، وكذلن خدٌجةداعٌٌن 

 ر الذي أبلؽتهم به، ولكن لبل هذا الخبر السال تمنوا لها الخٌر والسعادةأن 

 العمل علٌها فً السري على مهمتها السرٌة و فرٌمها أن تودعهم، أوصت

 بعد أن  ل فوزي" الذي بدأ معها تلن المهمة"الفرٌك أووهً  نفس السرٌة

 سٌكون سري و لن ٌطولها أذى ما دام األمر ؤنها ستكون بخٌر وألنعته ب

 اإلمسان بها أو معرفة طٌع أحد لن ٌستأٌضا  ألنها مخترلة بارعة و

  هوٌتها وهذا ما طمؤنه وألنعه ببدأ تلن المهمة معها رؼم خوفه من إدخال

 المتربصٌن به الذٌن لن م من ـ عمر خوفا  علٌهب أي طرؾ له عبللة

 الفتن بهرصة لوي ذراعه وٌفوتوا ف

 : لاببل   "فوزي "الفرٌك أول  

 نفسن إلٌه إن اكتشفوا  لكم الخطر التً ستعرضٌن هل أنِت مدركة -

 هوٌتن

 : لالت له بحماس ال ٌفتُر

 ، لكن ال تملكنعم مدركة ٌا سٌدي -

 أال أكون بمراري هذا أعرضن = أرجو من هللا أن تكوِن مولفة و 

 للخطر

 : ردت خدٌجة بثمة ولالت
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 ال تملك ٌا سٌدي، كل خطواتً فً عالم األختراق سرٌة جدا ، كما  -

  إنها بؤسلوب جدٌد ٌخصنً 

 لكن ٌجب علٌنا أن نخبر عمر فهو األول و = حسنا  سؤعتمد علٌِن، و

ًّ بتلن المهمة، كما إنه لد ٌساعدن إن أحتاجتً شٌااألخٌر    المعن

 : سارعته خدٌجة بالكبلم ولالت

ًّ  ال أرجون فهو لن ٌسمح لً -   بعد إتمام، بالتدخل لملمه عل

   تنفٌذ مهمتً سؤخبره أنا 

******** 

 زوجها و ورشا  دٌجة إلى المطار لٌستمبلوا الخالةتوجه عمر وخ

 وتهلٌل جذب  بحفاوة وسعاده بالؽةمن استمبلوهم  هما ولكن مأطفاله

 ؾ على فضولها بالتعررشا  الخالةرضت أ كل أنظار من بالمطاركما

 بل  بفتاة مثل خدٌجة جدٌرا   شخصا  بعدها عمر طوال الطرٌك لتراه 

 بذلن لخدٌجة بؽمزة من عٌنها عبرت و رتاحت له كثٌرا  أٌضا أحبته وأ

 بنظرة تملإها "أنس"ثم نظرت لزوجها  (تمول )أحسنِت االختٌار

 ظل بٌده وحاوطها م لها وبتسها، فؤألجل ابنة أخت السعادة والراحة

 ٌتسامر مع عمر طوال الطرٌك فمد أعجبه ذلن الشاب هو أٌضا  

 ؤضواء بكافة ولفت السٌارة أمام بٌت خدٌجة الُمضاء والُمزٌن ب

 لمد مر ففرحت لرإٌتهم ومحمود أطفال أبٌه أحمد و، رأت األلوان

 أٌضا لم  ، رأت أطفاال  آخرٌنرآتهم فٌها ولت طوٌل عن آخر مرة

 خالهم الوحٌد، خرج عمر من كان ٌعرفهم فهو من ، لكن عمر تعرفهم

  ، ٌمفزون على ظهره وإلٌه؛ لٌتسارعوا بالركض السٌارة وناداهم

 : َعرؾ خدٌجة إلٌهم لاببل   ثم ،شتٌاقبؤه ٌمبلون
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 هً خالتكم خدٌجه و ستكون إن شاء هللا زوجة خالكم هذه  -

 لرٌبا  

 : له ولد من األوالد ببراءة ومرح مالف

 ستنجبون لنا أطفاال  نلعب معهم و -

 :ضحن عمر ولال

 تلعبون معهم  نعم سؤنجب لكم أطفاال  كثٌرة -

 تهافتوا حول خدٌجة  ، وصاح األطفال فرحٌن بما لاله عمر

 طفولً ٌحٌونها بحب و مرح و صخبٌمبلونها و

 خدٌجة، ثم لال ت خجلو عالٌا  أنس فضحن كبل  من رشا و 

 :أنس

 ، لكنن ستكون أسعد الناس ستندم ٌا عمر كل الندم -

 أثنٌن حتى ال تُشد شعرن كالمجانٌن فٌما لكن ٌكفً ، وجودهمب

 بعد

 ضحن جمٌعهم ثم دخلوا إلى البٌت

 لبل الكبٌر بالتمبٌل و ستمبلها الصؽٌر ر دخول خدٌجة البٌت أفو

 ؤحبوها و فتعارفت على أهل عمر ، التهلٌل والسعادة وبالمحبة الكبٌرة

  أٌضا   أحبتهم هً، والتً تنبع من وجههابسامتها أشادوا بجمالها و

 مدت هللا كثٌرا  على نعمه ح، ا أكثر وأكثرمحبٌهعاببلتها ولتزٌد 

 الجمٌلة التً تحاوطها، كما إنها شاكرة لصفاء التً تعمدت الكثٌرة و

 بٌتها لتولها إلٌه و فاتن على التجمع فً  هً وعمو رزق والخالة

 ٌجعلها س ٌعلمون كٌؾ فهم، رابحة من سكنوهلأشتٌالها لرابحته و

 هذا الٌوم من  ، فكانبجنونبالفعل كانت سعٌده وو، سعٌدةهذا األمر 
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 طبلق أجمل أٌامها على اإل

 بمنامتهم ؼرفتهم ، دخلت خدٌجة وصفاء و فً نهاٌة هذا الٌوم الجمٌل

 منذ طفولتهما "كوبٌن  ٌحملون مشروبهم المفضل، ةهالمتشابالمطنٌة 

 لالت لها صفاء  ،الساخنة"، بعد تنظٌؾ دام ثبلث ساعات من الشوكبلة

 : حاجبٌها وتبتسم بمكرلها  هً تُحرنو

ًّ كل التفاصٌلو -   اآلن لصً عل

 : ولالتعٌنٌها  خدٌجة ضٌمت

 بالتفاصٌلأنِت بالفعل تعلمٌن كل شًء و -

 :ثم بسرعة أردفت متذكرة

 شٌبا  لم ٌسفعنً الولت ألخبرن إٌاه  هنان لكن فعبل -

 : فؽرت صفاء عٌنٌها ولالت بلهفة

 ؟ عله ٌكون سارما هو -

 ، لمد ات عدٌدةمرلعشما  مر شٌبا  جعلنً ألع فٌه ؼراما  ولمد فعل ع= 

  ذان المذر المدعو وابل لمد خلصنً من أذىان والسبلم، بنً األموه

 شدة ب تشعر صفاء من شدة الفرحة بشًء إال وهً محتضنة خدٌجةلم 

 : هً تبكً لابلهتمبلها و

 هنٌبا  لِن حب عمر ا حبٌبتً وحمدا  هلل ٌ -

 بكت هً األخرى لكن من شدة الفرح بتسمت خدٌجة وفا

******** 

 ن طٌاته الكثٌر من زخات البهجة والفرحة، السعادة بٌ الصباح ٌحملحل 

 ُزٌن المكان الترتٌبات و وا كافة، أُعدّ والجمٌع فً حالة انتشاء منتشرة

 ملًء بكل بوفٌه  تم تجهٌزلئلحتفال، و الزٌنات ورتُبت الحدٌمةبؤبهى 
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 ، مبتهجوالطعام الشهً، الكل سعٌد و  ذٌذةلأصناؾ الحلوٌات ال

  ، لكنملكتً الحفلة التً ستخرج فٌها تلن اللحظة ونٌنتظر والحاضرٌن

 خرجت الفتاتان ف، تؤتً تلن اللحظةل اللهفةكبل  من عمر و أحمد تتملكهم 

 فلمد أحمد بصفاء  ٌنبهرلتنفرج األسارٌر وتتعالى الزؼارٌد والتهانً، و

 وولها  نبهارا  وفتح فاهه أ ،، خرجتللبه جمال خارق اخترق ت جمٌلةكان

 ٌالا  إلٌهاشتبها وأ

 لم والتً ال زالت خلؾ صفاء  كان ٌحاول أن ٌنظر لخدٌجةفأما عمر 

 ظهرت إن ما وظهرت نتظر حتى ، أ، ٌمفز للبه شولا  لرإٌتهابعد تظهر

 و ٌُسمى من جمالها  ، منهما الحبٌطل ، كالنجومعٌنٌه برلت  حتى

 حمد هللا كثٌرا  على ما ُرزق ، فحٌاءها

 راق طرٌمان ٌتوحدان لٌُصبحا واحد، ألوذون لٌخط على احضر المؤ

 جتمع الحاضرٌن حوله ، أاآلن أصبح الطرٌك واحدو النفس واحدة

 صفاءأحمد وٌشهدون عمد لران الحبٌبٌن 

 : ول لها بؤشتٌاق وتَمنًلٌم عمر بجانب خدٌجة لؾو 

  ٌالٌت نعمد لراننا مثلهما اآلن -

 : ضحكت خدٌجة ولالت بخجل وُمزاح

 لد تندم ، فبالؽدال تتسرع -

 : ابتسم ولال بحنو

 ، فما أجمل الشجار دم حتى لو صارت أٌامنا كلها شجارلن أن -

 لكنً سؤظل أطلب الصفح كل ٌوم مننِ معِن، سنتشاجر وكان إن 

 لم تستطع أن ترد على خدٌجة فً عٌنٌه وحنوها، ودمعت،  تمعنت

 كلماته وحبه لها ببضع كلمات، فهو ٌستحك عناق ولبلة على صدق 
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 ه لكنها اكتفت بعٌنٌها لتتحدث بما لالكبٌربحبها  ، شهادة  ٌن والٌدٌنالجب

 ووعد أتخذته بؤن تحبه وتهتم به حتى الموت ٌعتلٌه للبها

**** 

ا بؤن ٌبارن هللا دعا لهموزوجه ا  وصفاء زوجأعلن المؤذون أحمد و

 لهما وعلٌهما وٌجمع بٌنهما فً خٌر 

 ممببَل  إٌاها ولَبَل جبٌنها  فؤمسن أحمد ٌد صفاء أخٌرا، مؤذوننتهى الأ

 حمد هللا كثٌرا  على منة هللا إلٌه و

 : نظر عمر لخدٌجة بفرح وحب ولال

 لرٌبا   ٌاارب أن تكون العمبى لنا -

 : تولع عمر لالت بخجل وتمنًا على ؼٌر مو

 آمٌن -

 لبسها إٌاها فتعالت الزؼارٌد لٌُ  جةأحضر والد عمر هدٌة عمر لخدٌ  

  بسها عمر خاتمه لٌكون بٌدها عبلمةألو ، مروالصفٌر من أصدلاء ع

 خٌط ٌشبن و ،فبل ٌمترب أحد نتماءها إلٌه لها وعلى إعلى حبه 

  سوٌا   طرٌمهما

 أكبر و  ٌنتهى لفرحةسبٌرة وأنتهى بفرحة أكبر وك بدأ الٌوم بفرحة

 ال ن هللا وعلى الرؼم من تلن الفرحة إكل ٌوم بإذالؽد وفً أكبر فً 

  ستشتاق لها و عابلة صفاءف ،أبواب للوبهم ٌطرق انك لفراقاأن ألم 

 مع أخرى  سترحل إلى دولة بعد الؽد أٌضا  ستشتاق لهم فهًصفاء 

 كما البد من  فٌها البد من الفراقنة الحٌاه وهذه سُ  ،ال مفرو ،زوجها

 حمدا  هلل إنه لٌس فمدالفمد و
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 كان احتفاال  ، وأرادتها جبت بهاالتً أُعُ  صفاء فً الماعةرس أُلٌم عُ 

 و  بكل معنً الكلمة جمٌبل   ، مرلٌس كؤي ٌوممر الٌوم و جمٌبل  و كبٌرا  

  بكل ما فٌه 

****** 

 بل أن تذهب هً األخرى لدخلت خدٌجه ؼرفتهما بعد الوداع األخٌر 

 ، كرهت لم تعد كالسابكو كبٌبة الؽرفة لتجدفً المعسكر إلى عملها 

 و تى ال تشعر بالحزن ح وخرجت منها بسرعةكثٌرا  بدونها  ةالؽرف

 بسعادتها  ة،لكنها سعٌدبفمدانها 

******* 

 خدٌجة من ؼرفة عملها وعلى وجهها  ... خرجت مر أسبوعان

 ه أن زٌن لتخبر، "فوزي إلى ؼرفة "الفرٌك أول البشارة متجهه

 لالت و رفعت كارت المٌموريحت ٌدٌها، الهوٌدي أصبح اآلن ت

 : بسعادة

 زٌن السابمة، والصفمات التً ستتم  الكارت به كل صفمات هذا -

 اآلن ٌا سٌدي تستطٌع اإلمسان ُسجلت صوتا  وصورة، و، لرٌبا  

   بسهولةبزٌن الهوٌدي 

 لال : نبهرا  وولؾ العمٌد فوزي مُ 

 ، عمر سٌحلك فرحا  ، أحسنِت أحسنتِ لمد فعلتٌها حما  ٌا خدٌجة -

  ماما  إنه لنن فعلتها حتى ٌتؤكد ت= أرجون ٌا سٌدي ال تخبره بإننً م

 ذىاألٌطالنً 

 خباره حتى ال ٌكون آخر من ٌعلمفً إ ، لكن أسرعًحسنا   -

 فمام بإنهاء كل ما بٌده  و مهمة من مهماته  ؾ الخبر إلى عمر أثناءزُ 
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 : هللال الذي  ،"الفرٌك أول فوزي"أسرع إلى 

 و اآلن ٌا حضرة الضابط عمر أنت موكل بإلماء المبض على  -

 خذ حك ،  اآلن اذهب ورة كل أموالهالهوٌدي ومصادزٌن 

 صدٌمن

 عتمال زٌن بؤ ، الخبروأنتشر الخبر فً الهشٌم لمبض علٌه ذهب عمر ل

 فؤستطاع ، بالسبلح وزعزعة األمن المومً تجارالهوٌدي بتهمة اإل

 ، لٌصادرها عمر جمٌعها ب لكنه لم ٌستطع الهرب بؤموالهالهرزٌن 

  ل، لكن عمر لم ٌهمه األمر برل تصل لعمرسابل التهدٌد بالمتلتبدأ 

 أن زٌن  ٌعلم  ، ألنهكلما وصلت رسالة أكثر شعر بالنشوةكان 

 ٌرا اآلن وكل ما ٌفعله حبلوة روح، وأخ تهالهوٌدي فً أضعؾ حاال

 ى على أهله بعد نملهم إل د الحراسةدلكنه ش، شعر عمر بؤنه تحرر

 ذراعه  ٌصل إلٌهم أحد وٌلوي، حتى ال مكان آخر فً سرٌة شدٌدة

 لكن ، بنفسهٌؤتً بطلباتهم لحٌن واآلخر وا، كان ٌطمبن علٌهم بٌن بهم

 رؼم شكه بولٌد إال بٌنهم، وٌملمه وجود جاسوس بدأ هنان شٌبا آخر 

 ن به لم ٌعد معهم لٌشُ  إنه نفى شكه ناحٌته فهو

******** 

 ، عمر لبل أن ٌخبره من أحد زمبلبهاتخبر  لررت خدٌجة إخبار 

 : على مكتبه ٌنظر فً أوراق ما فمالت جالسلتجده  فذهبت إلٌه

 عمر السبلم علٌكم ٌا  -

 وعلٌكم السبلم ٌا دٌجا =

 كانوا محترفٌن  خاصة  إذرة المخترلٌن وخطو أنت تعلم -

 :حدٌثها، لكنه لالاستؽرب 
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 ل الكثٌر بخفٌه وسرٌة شدٌدة، فهم ٌستطٌعون فعنعم أعلم -

 : بعد أن ضٌمت ما بٌن عٌنٌها لتمول بترلب

  لن ٌستطٌعبسهولة، وخاصة  أن ال أحد ٌستطٌع اإلمسان بهم  -

 طالما تم إصدار أمر بالمبض على زٌن الهوٌدي أحد

 : أنتبه عمر لجملتها األخٌره ولال

  ، أرجو أن ال ٌكون لِن عبلله بذلن األمرخدٌجة -

 ، لكلمات حتى ال ٌماطعها عمر بؽضبهها اتبلحك فٌ عةفردت بسر

 :ولالتبإلناعه تنفذ هً و

 إلدانة زٌن  ٌل الذي ٌنمصنالدل أنت كنت تحتاج رعم  -

 منها أبدا   شتباه فمط حتى ال ٌنفذوأال ٌكون دلٌل أالهوٌدي بالكامل 

 لمدرتً على  ، ٌدٌنه ن الدلٌل الذيوكنت أستطٌع إحضارذل

 ن به وإلى الكمبٌوتر والهاتؾ الخاصاملفات شركاته الولوج إلى 

 دون  وتا  وصورةتسجٌل صفماته صرٌة وملفاته السوالوصول إلى 

 رٌك أول فوزي" كان معً أٌضا  "الفمنهم، و أن ٌشعر بً أحد

ًّ حِ  خطوة بخطوة  ع كبح نفسً عن ٌأستط ، فكٌؾرصا  عل

 إلٌن  ك الراحةشك طرٌتن ودمساع

  ال تمنعنً فسعادتن تهمنً با عمر م بفعله حتىأخفٌت عنن ما أهُ و

 بحبها له أم ٌؽضب هل ٌفرح  ٌدري كنبعدما استمع عمر إلٌها لم ٌ

 من زٌن الهوٌدي لد تدفع ثمنه  اآلن رؼبته فً االنتمامفـ  لخوفه علٌها،

 : بحب وللكفمال لها  هً

 لمد اكتفٌت ن لام أحد بؤذٌتن سؤنهار، ، إخدٌجة أنتً ؼالٌتً -

 سؤفعله ٌُنفذ دون ما لذا ما سؤلوله لحماٌتن ومن فمدي لمصطفى ، 



  محطات الفقد
 بقلم/ رحاب إبراهيم عجم

 

135 
 

  لٌحمٌكً هللا لًالرجوع فٌه، و

 :لعدم ؼضبه منها براحةلالت له بعد ما زفرت 

 حاضر ٌا عمر  -

 "؟فوزي  = هل ٌعلم أحد آخرؼٌر "الفرٌك أول

 أصبح كل زمبلإنا اآلن ٌعلمون بعد خبر المبض على زٌن  -

 الهوٌدي

 : ولال بخوؾ ولام من ممعده فزعا  عٌنٌه فتح عمر 

 آمنا  لِن بعد اآلنلم ٌعد هذا المكان ستذهبً من هنا حاال   -

 بخوؾ : لالت خدٌجة

 ؟!!لماذا -

 اآلن فً خطر...أنِت نً أشن بوجود جاسوس بٌننا وأل=

 عن اتصال من رلم هاتفه  علنلم ٌتم عمرجملته حتى أ

 فمد كان المتصل زٌن الهوٌدي ، من بعدهجحظ عٌناه ؤجاب لتف مجهول

 : وكان ٌمول له

  هاأخبرها إنً سآذٌ ،ما هً أخبار خطٌبتن الجمٌلة سبب بلواي -

 ، كما أن هنان شخص ما سؤجعلها تتعذب ،لبل أن ألتلها وألتلن

 ٌرٌد التحدث أكثر منً، كما  الفتن بكماٌحبكما جدا  وٌرٌد 

  اآلن إلٌن

 : وأبتسامة خبٌثة تعلو محٌاه لال له بتشفًخر وكلمه الطرؾ اآل

 لبل أن آمر بذبحن تلها أمام عٌنٌن حتى تموت ألؾ مرةسؤل -

 = ولٌٌٌد 

  نعم ولٌد الذي سٌمبض روحن بٌدٌه -
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 : رد عمر بؽضب هادر ولال

  فً أحبلمن لو لتربت منها حتىأٌها الخابن سؤلتلن إن أ -

 طم إلى فُتات، و ثم رمى عمر الهاتؾ بكامل لوته على األرض لٌتح

 "فوزي "الفرٌك أولأمسن خدٌجة من ٌدها وجرها ورابه حتى ؼرفة 

 هو ٌصرخ لاببل  : و

 و  نهم ٌهددونً بها، زٌن وولٌد الخابن ٌعلمون بؤمر خدٌجةإ -

 هذا المكان لم ٌعد آمن لها فبٌننا جاسوس، ٌهددونً بها

 : العمٌد فوزي من على ممعد مكتبه ولاللفز 

 ٌمسها بسوء، سنحمٌها ال  نال تملك ٌا عمر لن ٌستطٌع أحد أ -

 لكن علٌنا اآلن اإلٌماع بذلن الجاسوستملك ، و

  فرٌك أول فوزي" على عدد من الخطط، لبل أنمع "ال تفك عمرأ

 : بحدةلها ، لاببل  بها من هناٌخرج و خدٌجة ؤخذٌ

  ؟أسعٌدة أنِت اآلن -

 : بكت خدٌجة ولالت

 ن هنان جاسوس بٌننا، لكنً لست نادمة على ما لم أكن أعلم أ -

  فعلت

 : رق عمر لحالها ولال

 أخاؾ علٌِن ً علٌِن لكنً فمط خصراال تحزنً من طرٌمتً و -

  لكن ال تملمً ٌا عزٌزتً لن أدع أحد ٌمترب منن أبدا  ، و

 لكنً خابفه علٌنا لست حزٌنه منن، = أن

 ال تخافً ٌا حبة الملب -
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 بالفعل حكمة لٌستطٌع كشؾ الخابن، ومُ  وزي بتنفٌذ خطةلام العمٌد ف

 لم الؽرٌب أنه عند استجوابها أستطاع اإلمسان بها، فلمد كانت إمرأه و

 بولٌد  تدرن أنها كانت تساعد العدو؛ هً فمط كانت على عبللةتكن 

 لالت أنه خطٌبها لكن لٌس رسمٌا  بعد

 : أبلػ العمٌد فوزي عمر بما حدث، لٌمول له عمر

 تصال معه دون أن ٌشعر ا أرٌد منها أن تظل على أ، أنجٌد -

 تحدٌد مولعهما من خبلل تلن المكالمات سنستطٌع وبؤي تؽٌٌر 

   إلمسان بهماوا

 ، و وبالفعل حدث ما كان ٌرٌد عمر وتم اإلمسان بولٌد وزٌن الهوٌدي

 هو من ولٌد كان هو جاسوس زٌن الهوٌدي منذ البداٌة وتضح أن أ

 نال كبل  و، لصفه بؤسلحتهتفاصٌل المعسكر الذي أعطاه معلومات و

  خاصةَ عمر وتهدأ روحهو ٌرتاح الجمٌع، لٌستحمهمنهما العماب الذي 

 همت على ٌد لجمٌع األرواح التً زُ مصطفى وفمد انتمم لعزٌز للبه ، 

   .أعوانهالطاؼٌه زٌن و
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  أنتهت محطة من محطات الحٌاة المثٌرة من عمر خدٌجة وعمر

 فً أمان بفضل   عابلتً عمر وخدٌجة وأصبحت ت األٌام الصعبةمر

 ، ر بالزواجلصة  خدٌجة وعملتُكلل أخرى  لٌالًأٌام و تمرهللا، و

 ، حبهما سوٌا  حلو من ٌلتمى دربهما لٌنهبل و ن أخٌرا  الحبٌبالٌلتمى 

 أكبر وأكبر باآلخر فرحة كبلَ منهماكانت الفرحة بهما كبٌٌرة و

 ، نها السًءمجدٌدة منها الجٌد و أخرى بؤحداث و اآلن تبدأ محطة

 تخلو أٌضا  من الفمدمحطات لن 

  

 

 و تمت الحمد هلل 
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 لؤلفضل  أسبابا  من هللا لتتؽٌر الحٌاةأحٌانا تكون الصعاب 

 تستكٌن فٌه الملب و ٌستكٌن فٌهست تدفعنا للطرٌك الذي اصبح تٌارتُ و

   اَ أزهارمن بعد الرماد ورودا و تزهر أرواحنا الُمزهمهالروح، و

 ، أال بعد العسر ٌسر ال بعد العسر ٌسرأـ ف

 

 

 


