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بئر ُ الحيرة

األرواح اهلائمة يف بئ ِر احلرية..
إىل
ِ
أنفسكم التي مل ْجتدلوا هلا
ل تلوموا اّإل َ
َ
القوة لرتتفعوا هبا عند سقوطكم..
حبال اّ
املرور يف ذلك ال اّنفق املظلم
فلم جتدوا اّإل
َ
املؤ اّدي إىل بئ ِر الندم؛ حيث ل نجاة.
عفاف سعيد
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ُ
ُ
قابيل هابيل ،فكتب القتل عىل أهل األرض،
منذ قديم الزمان ،قتل

اجلب ،تلك البئر السحيقة املظلمة التي
وألقى أخو ُة يوسف أخاهم يف غيابة اّ
ٍ
ٍ
حرية من أمره ،تدور يف رأسه الصغري
ساعات -ل نعلم عددها -يف
ابتلعته

ُ
الظنون واألفكار.

مرت
ألقاه إخو ُته يف البئر وحيدً ا خائ ًفا ل يعلم له جرير ًة أو ذن ًبا حتى اّ

أنفسهم بأيدهيم يف بئر أعمقَ وأوسع،
عليه قافلة ال اّنجاة ،بينام أغرق إخوته َ
ترت اّدى فيه أناّات أرواحهم اّ
هول ما
املعذبة
ُ
ورصخات أنفسهم احلريى من ْ

صنعوا.

باألمس القريب ،كانوا يف بئر احلرية اّ
يفكرون يف الكيد هلذا الغالم الذي

َ
وهم
فبيتوا أمرهم وخت اّلصوا منه ُ
خطف منهم َ
حبه ،اّ
قلب أبيهم ،واستوىل عىل اّ

عب ٍ
جيهلون اّأنم قد انتقلوا ُ
ضيق إىل بئر الندم حيث
بخدعتهم ْ
نفق مظلم اّ
ل نجاة .ختتنق بداخلهم اّ
األخوة والوفاء بالعهد لتصبح أناّات
كل معانى
اّ
ِ
َ
داخل أنفسهم أسري ًة ل تقوى عىل اخلالص إىل ْ
أن شاء اهلل
ندمهم املكتومة

بالغفران.
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العتية ،وفتحوا بئر احلرية لإلخوة
حرك إخوة يوسف تلك الصخر َة اّ
لقد اّ
من ِ
َ
كامل البرش كام
بئر الندم
بعدهم ليسقطوا كام سقطوا ،فهل سيلتهم ُ
َ
َ
التهمهم ،أم اّ
حبال القوة والصب
جيدل لروحه
أن منهم َمن سيستطيع أن
َ
لريتفع فوق احلرية والندم؟

نبي
صبي ًة ابن َة أربع عرشة عندما
ْ
كانت اّ
حكت هلم مع اّلمة الدين قص َة اّ
اهلل يوسف وإخوته ،تابعتها بعينني أصابتهام الداّ هشة والشغف ،ك اّلام زادت
أرادت املزيد..

ٍ
وروحه الطاهرة التي ُ
تفوق اّ
وصف ،وهي تنظر
كل
وصفت مجا َله وخل َقه
َ

رسها ،فأخجلتها فأشاحت بعينيها بعيدً ا..
ناحيتها بابتسامة تعرف َّ

ري َ
ُ
لكن أين هي منه؟!
والروح الطيبةْ ،
يصفها الكث ُ
باجلامل واخللق اّ

ِ
مستديرا
ريا أبيض
وهبها اهلل عيو ًنا زرقاء
بزرقة البحر الصايفً ،
وجها صغ ً
ً

شعرا كحري ِر عباءة سوداءُ ..
مجال
مترشاّ ًبا ُ
بحمرةً ،فام ورد ًّيا حتيطه غامزتانً ،
ٍ
َ
عيون اجلميع حتى
كفراشة مجيلة هادئة ،جتذب
الروح والطبع جعالها
موضع أرسارهم اّ
املبكرة.
زميالهتا ،أح َب ْبنها فكانت
َ

ٍ
وحب اّ
حكت هلا ً
إلخوة
كل َمن يراه له ،هل يمكن
حب أبيه،
ْ
اّ
أيضا عن اّ

أن يفعلوا هذا بأخيهم!؟ يوسف الصديق كاد له إخوته فألقوه يف البئ ِر ً
طفال،
"حب أبيه" ،ألقوه يف السجن بال ٍ
بال ٍ
"حب
احلب
احلب
اّ
سبب غري اّ
اّ
ذنب غري اّ

ذنب؟
احلب
This PDF document was edited with Icecream PDF
Editor.
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ترسخ يف عقلها وقلبها اّ
كانت صغري ًة عىل ْ
احلب
أن اّ
أن تعي ما هو اّ
احلب ،اّ
يصل بنا إىل ُ
يشء عظيم ،قد ُ
اجل اّب أو السجن ،صغرية هي عىل ْ
أن تعي رغب َة
حتبه أم أرادت امتالكه فحسب؟
امرأة العزيز فيه ،هل كانت اّ

ِ
ُ
يغب
سارت
املعلمة بني الصفوف وهي ُتكمل بصوهتا اجلميل الذي مل ْ

لكل يشء هيبة ،اّ
عن آذانا يو ًما ،طويلة ممشوقة مهيبة ،فأضافت اّ
كل كلمة
ً
تقع يف قلبها كال اّنقش عىل احلجر ،مل تكن تعلم -حينها -اّ
خيوطا
أن
تنطقها ُ
قصة يوسف َ
غزل عمرها.
كثرية ستمتداّ لتصنع بينها وبني اّ

مسحت دموعها وهي تصف َ
وع َامه ،فقد كانت تعشق أباها،
حزن أبيه َ

ٍ
والسبع العجاف،
السامن
السبع
حتى حلم امللك رأته أمام عينيها ،رأت
َ
َ
بقرات اّ

تتحرك
العام الذي ُيغاث فيه الناس ،رأهتم يفرحون ويعرصون ،الشخصيات اّ
ٍ
أمام عينيها ،شعرت اّ
فضاء واسع ميضء عندما
حتول إىل ريشة هتيم يف
أن قلبها اّ

ٍ
أبرص أباه ،وسجد ُّ
مشهد مجيل.
الكل له يف

كلامت خافت أن يسمعها غريها "سأنجب ولدً ا،
خرجت من شفتيها
ٌ

وأسميه يوسف".
اّ

ِ
املمر الطويل بني الفصول وهي هترول خل َفها
سمعت املعلمة
خطواهتا يف اّ

بعد انتهاء احلصة ،حتاول ْ
كأنا
أن توافق خطواهتا الواسعة ،استدارت باسم ًة اّ

تعرفينه؟"
PDFتريدين أن
Editor.الذي
تو اّقعت ما جاءت من أجله "ما
This PDF document was edited
with Icecream
Upgrade to PRO to remove watermark.
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احلب ذنب لنُعاقب عليه ُ
باجل اّب والسجن؟"
بابتسامة خجولة سألت " :هل اّ
احلب
تنهدت تنهيد َة َمن ذاقت من
اختفت ابتسام ُتها وبقى ُ
شبحها ،اّ
اّ
ِ
"احلب ليس ذن ًبا يا أرسار ،الذنب
اختفت ابتسامتها متا ًما:
الكثري ،قالت وقد
اّ

احلب".
هو التفريط يف اّ

ُ
وخياهلا يفتح أمامها با ًبا
قالتها وانرصفتُ ،فتح باب املدرسة لالنرصاف،

مل ُيغلق ،شعرت بظ اّله خلفها ،مل تلتفت ،ختجل دو ًما من اللتفات ،ختجل
ِ
أكثر مماّا حتتمي
من
نظرة عينيه التي تلتهم تفاصيلها ،لك اّنها حتتمي يف ظ اّله َ
يف رسيرها من برد الشتاء القارس يف اإلسكندريةً ،
قليال ما يقف ملحادثتها

فيسأهلا عن حال خالته ،مل ُيادثها اليوم.

دخلت البيت عىل صوت أ اّمها وأختها "منى" تتشابكان يف احلديث

عرش سنوات تفصلها عن أختها الوحيدة ،مل تشعر يو ًما أنم ً
كعادهتامُ ،
عرشا،
شط منفصلٍ ،
كل منهام عىل ٍّ
بحر عميق تقف ٌّ
واد بنيَ جبلني شاهقني
اّ
كأنم ٌ
ِ
وضعت ٌّ
قمة أحدمها..
كل منهام عىل اّ

خاطب سرتفضه
دخلت غرفتها والرصاع يشتداّ بينهام ،كالعادة هناك
ٌ
"منى" دون رؤيته ،مسكينة "علية" أ اّمها ،أصابت ابنتها الكبى بذر ُة ٍ
عناد
ل يعرف أحدُ هم ِمن أين أتت؟! متتلك من َ
محا
اجلامل ما جيعل بيتهم مزد ً

ً
خاطب ،اّإل أنا
البيت
Icecreamويف
أسبوع اّإل
يمر
بمن يريدون خطبتها ،فال
ٌ PDF
لThis PDF
document
was
with
ٌ edited
دائام َ
 Editor.اّ
Upgrade to PRO to remove watermark.
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ُتعري أحدً ا ً
املتمزق الذي يتم اّنى
مهام كانت مميزاته ،ل تشعر بقلب أ اّمها
اّ
بال ْ
كأنا جاءت إىل الدنيا
الطمئنان عليها" ،منى" ل متنح أحدً ا منها ما يستحقاّ  ،اّ
وج ِه ن ِر حياهتم متنعه من التد اّفق بانسياب.
لتقف كاحلجر يف ْ
ِ
صوت أبيها إبراهيم:
امللتهب
نار حديثهام
ُ
أمخدَ َ
ريا؟!
 هل سنبقى عىل هذه احلال كث ًانسحبت "منى" -كعادهتاَ -
أي تبير لرفض ذلك اخلاطب كغريه،
دون اّ

ُ
وتصف بعصبية إلبراهيم اّ
بينام انطلقت "علية" ترشح
أن تلك احلال مل تعدْ

مبرا للرفض ،ل اّ
اّ
اجلاف بكلمة طمأنينة
تبل ري َقها
تعجبها ،ابنتها ل تعطيها ً

اّ
أن هناك َمن تنتظره ،تتم اّنى لو استطاع إبراهيم إرغامها.

ٍ
كلامت قليلة قبل أن يغادر املطبخ إىل غرفة نومه:
مل حتصل منه اّإل عىل
 -لن أغصب إحدى ابنتي عىل الزواج ،الفتاتان مجيلتان؛ ل داعي

للقلق.

***
يمر يأخذ معه شيئًا من اّ
أن اّ
مل يلحظ أحدٌ مماّن يف البيت اّ
احلظ
كل عا ٍم اّ

العرشينية ِ
يتبخر املاء اّ
والنصيب ،فكام اّ
النضة فتو اّقف
تبخرت سنوات "منى"
اّ

اّ
والشهر إىل اثنني ،حتى
وحل حم اّله اجلفاف ،تراجع األسبوع إىل شهر،
املطر
ُ

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.
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ٍ
ٌ
رسيعا
مروا
سبع
باهبم
عام
ٌ
جاء ٌ
ً
راغب يف ِخطبتهاُ ،
كامل مل يطرق َ
سنوات اّ
سبع سنوات كانت كافي ًة
احلج يف
ٍ
موسم غري مزدحمُ ،
َ
كمن يرمي مجرات اّ
تستطع "علية" ْ
أن توصله ملسامع
لينترش بني النساء يف اإلسكندرية ما مل
ْ

ُ
أصبحت
والتكب ،ومهس الكثري بام ل يليق،
القليل بالغرور
زوجها ،اّاهتمها
ْ
اّ
ٍ
ٍ
ٍ
تساؤل غامض" ..ملاذا
حديث للنساء حوهلم ،مع
موضوع
لفرتة-
"منى"-
َ
ل ترغب يف الزواج!؟"

اّ
بالهتام ،تستمتع النساء
العيون يملؤها
الشك ،واأللسنة حا اّد ٌة حارض ٌة اّ

ً
وخصوصا مماّن رفضت "منى"
دائام بتلك احلكايات عن الرشف والتفريط فيه،
ً
نسوها
أبناءهم .وكعادة البرش ،وقعت حكايتها منهم يف زحا ِم احلكاياتْ ،
أو تناسوها بعد أن اّ
العرشين بعام ،مل تقع عنيُ ٍّأم عليها اّإل
ختطت "أرسار"
َ

والروح الرقيقة اّ
املهذبة!
وأرادهتا لبنها ،و َمن الذي ل هيفو َ
للجامل والعقل اّ
سبع عجاف؟
السامن ،فهل
مرت
اّ
سيعقبهن ُ
ُ
السبع سنوات اّ
اّ

نارها اّ
كل يوم قطع ًة منه ،حتى أصبح
احلرس ُة متأل َ
علية ،تلتهم ُ
قلب اّ
صدرها ً
فراغا ،ل تعرف كيف ُخترج ذلك اللهيب يف وجه "منى" ،الذي

َ
جف كجفاف اّ
اّ
الفراغ
الصمت
حظها ،تباعدت بينهام املشا اّدات حتى سكن
ُ

وأي َمن يف البيت ،وبالذات أرسار ،ل تتشاركان يف يشء
الكائن بني "منى" اّ
اّإل يف الغرفة ،حتى َ
ليلية كالتى تسمع عنها ِمن
األ ِرسة منفصلة ،ل
أحاديث اّ
This PDF document was edited with
Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.
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صديقاهتا ،ل نزهات عىل الكورنيش مع الرتمس وال اّلب والذرة املشوي

اجلدار الذي يفصلهام
كبنات احلي ،حتى جلسات الرشفة ا ُملمتعة تنأى عنها،
ُ
ً
الغروب والصمت يل اّفان شقتهم الصغرية
سمكا بمرور األيام،
يزداد
ُ

أصغر منهُ ،
أمجل ما فيها
محام
املكونة من غرفتني وصالة
ٍ
ومطبخ صغري ،و اّ
اّ
َ
تلك الرشفة املط اّلة عىل البحر ،تنبعث منها رائح ُته الساحرة ُممتزجة بروائح

ِ
نسامت اقرتاب املساء ،وحتمل معها مههامت
الياسمني والورد التي تعلن عن
علية وإبراهيم..
اّ

ريا اّ
إن هذا احلال ل
 -هل سنرتك "منى" عىل تلك احلال؟ قلت لك كث ً

با.
مرت السنوات ومل يتزحزح
حجر رأسها ش ً
ُ
ُيعجب أحدً ا ،اّ

صوت هاتف البيت ،آخر
مل ينقذ إبراهيم ِمن بدء ذلك احلوار الثقيل اّإل
ُ

تعجب وإسامعيل يعتذر عن املجيء
ما تو اّقعه أن يكون امل اّتصل إسامعيل ،اّ

ظهرا عىل
مسا ًء ألناّه ليس باإلسكندرية ،زاد من اّ
تعجبه أنه طلب لقاءه غدً ا ً
أي
رسيعا ،فلم
مقهى فاروق .كان احلديث
يستطع إبراهيم الستفسار عن اّ
ً
ْ

يشء ،لحظت "علية" انشغاله فتساءلت عن امل اّتصل:

 إسامعيل يريدين ْظهرا عىل مقهى فاروق ،ل أدري ما
أن أنتظره غدً ا ً

األمر!

***
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سحر
جدرانا
جلس إبراهيم عىل تلك املقهى العتيقة التي تتن اّفس
ُ
َ

البحر والتاريخ بمدينة اإلسكندرية يف انتظار صديقه الوحيد ،احتار يف هذا

يوم اّإل ُ
ومها يف
يمر ٌ
األمر الذي دفع صديقه للقائه خارج البيت الذي ل اّ

ملحه
رشفته الصغرية املط اّلة عىل البحر يلعبان الشطرنج ويتسيان الشايَ ،
شعر يف تلك اللحظة
يعب الطريق
ً
ُ
مرسعا يبدو عليه اإلرهاق ،ل يعلم ملاذا َ

ٍ
شب وقرب عىل النتهاء ،كأناّه عربة
مر يعدو أمام عينيه
ُ
كحريق اّ
بالعمر الذي اّ
فقدوا السيطر َة عليها فانطلقت هبِم بال شفقة عىل أنفاسهم ا ُملس اّنة الالهثة
التي اقرتبت من النقطاعْ ،
شعر إسامعيل وذقنَه،
هل هو الشيب الذي غزا َ

ٍ
سحبت
هبالت واسعة كاملتاهات التي
أ ِم التجاعيد التي أحاطت عينيه
ْ
خمرج منها اّإل نايتها ،أم أكتافه التي محلت
أعامرمها يف لعبة احلياة التي ل
َ
فوق ما ُيتمل فتهداّ لت يف استسال ٍم لواقع احلياة املرير ،أم هي نظر ٌة حزينة

عقيم لن يظى يو ًما بنعومة اّ
كف
امتلكت عينيه كتبت عقدمها َ
يوم أن علم أناّه ٌ
صغرية تتوارى يف ك اّفه الضخم ،تتململ بجانب جلبابه الفضفاض ،حتاول

َ
اللحاق بخطواته الرسيعة وهو ذاهب إىل صالة اجلمعة؟! تلك
يف هرولة

السكني مل ُتغرز يف قلب إسامعيل فحسب ،بل خرج نص ُلها من ظهره ليصيب
صدر صديق عمره.
َ

ٍ
نورا وهبا ًء ،مهس
استقبله
الطيب الودود اّإل ً
بابتسامة ل تزيد وجهه اّ
معتذرا ،سحب الكرسى املقابل له وهو يلهث..
إسامعيل
ً
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تأخرت عليك ،مل يشغلني عنك اّإل البضاعة اآلتية من القاهرة،
 -ساحمني اّ

فاضطررت للتعامل مع
كبار التجار الرزق ،واحتكروا السوق؛
ُ
ضيق علينا ُ
اّ

ِ
أحد اّجتار ُ
أظن أين أبحث عن رزقي فحسب ،فصار
اجلملة بالقاهرة ،كنت اّ

رزقني.
الرزق ْ

حاول إبراهيم أن يرفع عن صديقه احلرج:
أي يشء أساحمك! اّ
كل ما شغلني املوضوع الذي ل يمكننا التحداّ ث
 -عىل اّ

فيه بالبيت ً
ليال يف الرشفة ،جال بخاطري أشياء كثرية ل أعتقد اّ
أن أحدهم هو
رزقني؟
لكن ما هو الرزق الذي صار ْ
احلقيقةْ ،

نظر له إسامعيل نظر ًة مطمئنة ،وهو ينادي صبي القهوجي الذي اّلبى النداء

كوبني من الشاي مع ساندوتشات من الكبدة اإلسكندراين
رسيعا ،طلب
ْ
ً

جوعا..
املميزة ،مالحمه تنبأ أنه سيموت ً
الشهية اّ
اّ

ريا ْ
إن شاء اهلل ،احلاج ياسني تاجر القاهرة الذي أتعامل معه
 -ل تقلقْ خ ً

بكل معاين الكلمة ،ماتت زوجته منذ عداّ ة أشهر ،تارك ًة له ً
ٌ
رجل اّ
طفال يف
الثالثة من عمره.

عالمات الشاّ فقة لذلك الطفل
ثم نظر إىل إبراهيم ،التي ظهرت عىل وج ِهه
ُ
اّ

َ
مبكرا..
الصغري الذي فقد
حنان اّ
األم ً
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وصبه عىل فراقها ،وأعانه عىل تربية طفله الصغري ،البيت
 رمحها اهلل،اّ

ينعم بالنعيم،
عندما خيلو من الزوجة يصبح كالقب ملَن استوى عمله ،فال هو ُ
ُ
ُ
قنديل احلياة
األنس والونس،
الزوجة
ول هو يذوق العذاب ،لك اّنه خيشاه،
ُ
احلب فيد اّفئ البيت ك اّله.
يشع اّ
الذي اّ

تقديره
اتسعت ابتسامة إسامعيل لكالم صديقه ،يعلم أنه ُيقداّ ر املرأة ،وزاد
ُ

موضوعا مل ير ْد ْ
أن يفتحه
علية ،فانتهز تلك الفرصة ليفتح
ً
هلا بعد زواجه من اّ
هناك يف بيت إبراهيم.

وهيتم اليوم لن
بيت القصيد ،الرجل يشقى بوحدتهَ ،من خيدم
 هذا هو ُاّ
هيتم غدً ا ،هو مل يتجاوز اخلامسة والثالثني متلؤه الرجولة والشبابِ ،من عائلة
اّ
وعز ُة نفسه متنعه أن يفرض ابنَه عىل اآلخرين.
ثر اّية وكبرية ،اّ

الزواج هو اّ
احلل األسلم ليجد َمن تدفئ أ اّيا َمه ،وتصون ولدَ ه.
 اّحتولت إىل طلقة
قاهلا إبراهيم بعفوية دون تفكري ،لك اّنه بعد أن نطقها اّ

ٍ
فوهة فمه لتنطلق إىل عقله مبارشة:
رصاص أخرجها من اّ
 -هل تقصد ما فهمته يا إسامعيل؟!!

تناول إسامعيل الساندوتشات من ِ
يد الصبي الذي وضع الشاي عىل
ٍ
بلهفة ُتعلن عن أناّه مل يتناول شيئًا طيلة النهار ،أخذ عداّ ة ْ
قضامت
الطاولة

يوجه كالمه إلبراهيم:
وهو اّ
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عروسا مناسب ًة له ،اّ
 مل ل؟ لقد سمحت ُفكرت يف
الثقة بيننا أن يسألني
ً

أن أشاورك ً
ابنتنا "منى" ،لك اّني مل أعرض عليه األمر ،انتظرت ْ
أول بالرغم

مانع نحداّ د مقابلة يمكن أن يكون
من أناّني أراه مناس ًبا جدًّ ا ..لو مل ْ
يكن هناك ٌ
ري باطنها.
اخل ُ

 -لكن "منى"!! (قاهلا إبراهيم برت اّدد)..

 ل أحد يدري أين النصيب والقسمة ،اّيمر تثبت لنا األقدار
كل يوم اّ

تقرب
اّأنا فوق الزمان واملكان واملفروض ،تقفز فوق اجلبال وتع ُ
ب البحار ،اّ
األقدار فوق اّ
كل واقع أو خيال.
البعيد و ُتبعد القريب،
ُ

تنهد وهو اّ
يفكر يف تلك البنت العنيدة التي ل
رشد إبراهيم بأفكاره ،اّ
رأسها وقلبها ،مت اّنى يف بعض
يعرف ِمن أين أتت بذلك العناد الذي يمأل َ

يرجها بشداّ ة ع اّله يسقط منها وينتهي األمر ،ل هو ول "علية"
األوقات أن اّ
جذور ِ
نبتة العناد يف أرواحهامِ ،
فمن أين أتت "منى" ببذرهتا؟ و َمن
يمتلكان
َ

الذي رواها فصارت شجر ًة تقفز أغصانا اجلا اّفة من عينيها فتجرح اّ
كل يشء
َّ
وكل معنى؟ (ر اّد عليه باستسالم)
" -منى" سرتفض.

ِ
وجهة نظره اّ
أن احلاج ياسني
هيتم إسامعيل بذلك الرأي القاطع ،يرى من
مل اّ
ٌ
تعوضه األيام ُملنى ،تعامل معه ورأى ِمن أخالقه وكرمه وأمانته ما
رجل لن اّ

مل َير من ٍ
ووسامة وهباء.
أحد ،ط اّلته ك اّلها رجولة
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اّ
أرسع
ليحطم صخرة حزن صديقه التي يضيق هبا صدره:
ٌ
رجل ل ُيرفض يا إبراهيم ،إناّه يمتلك اّ
كل ما
 -رفض!! احلاج ياسني

روح جذابة ،كرم مادي وأخالقي ،قد
يتم اّناه ُ
قلب فتاة؛ رجولة ،ووسامةٌ ،
يكون ً
لكن ذلك ل يعي ُبه ،كثريات يتم اّنينه ،لك اّنه
أرمال وأ ًبا لطفل صغري ،اّ

رجل عاقل ورزين ،يريد فتا ًة من بيت أصيلٍ تقف بجانبه يف حمْنته ،تصونه
واقعها وخياهلا.
وولدَ ه ،وسرتى من السعادة والكرم ما يفوق َ

وقع إبراهيم يف َ
يورط نفسه يف أم ٍر ل
احلرية ،يعلم صديقه جيدً ا ،وأناّه لن اّ

يضمنه..

ٍ
حساس.
 أعرف أنك متلك القدر َة عىل وزن مقادير الرجالبميزان اّ

ريمها ،وهو يقول:
ابتسم إسامعيل لصديقه ابتسام ًة خبيثة لن يفهمها غ ُ
 والنساء ًأيضا يا إبراهيم.

ٍ
ضحكات عجوزة اّ
متقطعة،
ضحك الثنان ،واغرورقت أعينهام بدموع

ِ
أصوات ضحكات شباهبام شيئًا .الشيخوخة ل
لك اّنها يف آذانم ل تفرق عن
تصيب اّ
الطيبني ل يرحل ،هو
كل األرواح كام تصيب َ
مجيع األبدان ،شباب اّ
يغوص يف أعامقهم ،اّ
يغذي أرواحهم التي ل تشيخ ،ل يطفو اّإل يف عيون
فقط
ُ

يرونم اّ
مرة.
مرة اّ
أحباء ْ
اّ
كأول اّ
كل اّ
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تنهد إبراهيم وتو اّقفت ضحكاته ،رسح بنظ ِره بعيدً ا إىل أبعدَ من ثالثني
اّ

عا ًما..

 -والنساء يا إسامعيل ،لك اّني ل أعرف ماذا أفعل؟ ِمن ناحيتى ل يوجد

ُ
تعرف كم أمت اّنى زواج البنتني ليسرتيح
أي اعرتاض ،يكفيني أناّه من طرفك،
اّ
قلبي جتاههام ..لك اّنك تعرف "منى" كام أعرفها ،اّ
ختطت الثالثني لك اّنها ما
خصوصا وهي يف مقارنة
وأب لن ترضيها،
بكرا ،وفكرة أنه أرمل ٌ
ً
زالت ً
ٍ
ستوجه لنا الهتامات املعتادة يف التفرقة بينهام،
مستمرة بأختها الصغرى،
اّ

لنصل إىل ما ُ
نصل إليه اّ
مرة من ِ
ثم الرفض ،كام أناّني
والروح ،اّ
تعب القلب اّ
كل اّ
منهن عىل الزواج.
رب اّإل
َ
أغصب فتا ًة اّ
عاهدت اّ

نظر له إسامعيل نظر َة أسى ،هل عاقبته األقدار بعدم اإلنجاب أم كافأته؟

اإلنجاب ليس بالنعمة يف اّ
كل أحواله ،بل قد يصل إىل حداّ النقمة يف بعضها،

يرى بعينيه معانا َة إبراهيم مع ابنته..

ريا ،اّ
 كام ترى وحتسب ،اّكل ما كنت أمت اّناه أن
فكل ما تراه سيكون خ ً
ٍ
ملقابلة واحدة؛ ع اّله يكون هدي َة األقدار إلينا ونحن برفضنا نقطع رز َقنا
يض
النور ملَن أراد أن ييا يف
تكرر اهلدايا ملَن يرفضها ،ول متنح َ
بأيدينا ،األقدار ل اّ

تعوضه األيام.
الظالم ،الكث ُ
نضيعه عن جهل بقيمته ل اّ
ري مماّا اّ

مل جيدْ إبراهيم بعدَ ما قاله إسامعيل يف حقاّ احلاج ياسني اّإل أن يطقطق

رأسه وهو يقول:
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 -سأفاتح "علية" يف األمر ع اّلها تستطيع أن تؤ اّثر عىل ابنتها ،وترىض

بلقائه ،وسأخبك بام حدث ً
ليال ،سأنتظرك ..عليك دور شطرنج من أمس.

ضحك الثنان ضحك ًة ل خترج من القلب اّإل يف حضة الصديق املرآة،

أنت وأنت هو ،اّ
كل الشوائب
تنظر إليه كأناّك تقف أمام مرآة روحك ،هو َ

العالقة غسلتها
عب سنوات من التمحيص الشديد
أمطار الوفاء والتضحية ْ َ
ُ
والحرتاق يف موقد املواقف ،تن اّقي القلوب واألنفس واألرواح ،تصقل

أوضح وأزهى
املرآ َة لتصفو صور ُة الروح املتطابقة دون املالمح؛ فتصبح
َ

مرت األيام.
ك اّلام اّ

***
كل طاقات النور؛ ً
َمن يسعى دو ًما إىل الظالم ً
تاركا اّ
حتام سيموت قلبه

أنفاسه
يمسه
ُ
احلب ،و َمن متسك أصابعه بناي مغلق فستنقطع ُ
ضياء اّ
متع اّفنًا مل اّ

قبل أن تسمع آذانه نغم ًة واحدة يطرب هلا قل ُبه.

اّ
ليزف اخلب لزوجته ع اّلها تستطيع أن تقنع
اّاجته إبراهيم مبارشة إىل بيته

"منى" باملوافقة عىل رؤية العريس ،يدعو اهلل ْ
أن جيعل فيه اخلري لريتاح قل ُبه
روحه وهو ياول أن يسحبها ٍ
برفق من
من ناحية ابنته الكبى التي أرهقت َ

الكهف املظلم الذي استوىل عىل روحها ،ل يعلم َمن أرشدها إىل طريقه،

أم اّأنا هي َمن فتحته
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بالر
أن جيدها
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والستقرار ً
اّ
بدل من القلق النفسى الذي يكسو قلبها،
ويغطي مالحمها

شوهتها بالغرية والعناد.
اجلميلة التي اّ

هل يوجد يف احلياة َمن اّ
س الروح عن
حب َ
يفضل الظالم عىل النورْ ،

انطالقها ،احليا َة عىل أرض تش اّققت حتت قدميه دون أن هيفو إىل قطرة مط ٍر

تروي ظمأه؟

ٍ
املتكررة مع اّ
فكرة طوال الطريق ،ومل
كل
أفكاره وتنهيداته
اصطحبته
ُ
اّ
تضن
تستودعه اّإل أمام باب شقته عندما استقبلته "علية" بالرتحاب ،ل
ْ
اّ

بمحبة أو تفاهم ،حتنو عليه كأناّه ابنها الذي مل ت ْنجبه ،وأخوها الذي مل
عليه
اّ
أن الرزق ليس ً
حتظى به ،وأبوها الذي فقدته ،وهو رجل يعلم اّ
مال أو ولدً ا
فحسب ،يمد اهلل ْ
أن أعطاه من الرزق يف "علية" وإسامعيل ما قد يفيض عىل
ْ

معدنا ويزداد غالو ًة ك اّلام
أهل األرض باخلري ،الزوجة الصاحلة التي يبق
ُ
روحا واحدة.
مرت األيام ،والصديق الذي انصهرت روحامها فصارتا ً
اّ

ملحت "علية" يف عينيه بري ًقا اّ
كأن عينيه العسليتني تغرقان يف بح ٍر من

حبها له وطول العرشة كالبحر الصايف
التفكري ،أصبح ابراهيم من فرط اّ

ري من
التي ترى ما بداخله دون أي عناء ،ابتسمت له وعىل وجهها الكث ُ
التساؤلت ،بادرها هو بسؤاله:
 -أين البنتني؟
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كليتها ،ومنى عند خالتها.
" -أرسار" يف اّ

أبدى إبراهيم امتعاضه وهو ير اّدد اسمها:

 حمسنة!!أضيق عليها
 -هل هلا خالة غريها! تعلم مدى قرهبا منها ،ل أريد أن اّ

اخلناق ،يكفيها ما هي فيه.

ٍ
بأسف حاول أن خيفيه عنها حتى ل جيرح مشاعرها،
هز إبراهيم رأسه
اّ

خيشى أن تكون "منى" ال اّلمسة السحرية التي س ُتخرج املار َد النائم ألكثر من
جرة الذكريات،
ثالثني عا ًما يف ِمصباحه الذي مل ُيغلق عىل املايض بسهولة يف اّ
اّ
ليحطم اّ
ل يريده ْ
أن ينطلق اآلن
يرممه طيلة السنوات
كل ما استطاع أن اّ

املاضية ..بادرها بخوف:

تنس
 حمسنة أختك الوحيدة ،لك اّنني أخشى من عالقتها بمنى ،حمسنة مل ٍَ
حصاد مل تشارك يف زراعته،
املايض ،وأخشى اّأنا تريد أن تشارك "منى" يف

املر واجلراح.
ومل تر ِوه بقطرة ماء واحدة ،ولن حتصد منه اّإل اّ

تنهدت "علية" تنهيد ًة حتمل رائحة احلرسة واحلزن الذي يمأل قلبها عىل
اّ

تلك األخوة الضائعة..

 اّكل ما جيول يف خاطرك ل يرتك عقيل ،لك اّني أراها دو ًما مهمومةَ ،من
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املجرد النقي
يتخيل يو ًما أن توصف إحدى ابنتيه بتلك الكلامت ،اّ
مل اّ
احلب اّ

من اجلنس اآلخر ل يقبع اّإل هناك ،يف قلب ٍ
أب لبناته أو قلب ٍّأم لذكورها،
ً
عطرها بال ْقيد
حب الوالدين هو الورد ُة الوحيدة التي ل متتلك
اّ
أشواكا ،متنح َ

ٍ
رشط أو ثمن ،تسعد بالذبول من أجل نضارهتم ،هل ُيعقل أن ُيقال هذا
أو

عىل منى؟! لقد كانت مجيلة وقتها ،ل يعلم ملاذا فعلت ذلك بنفسها؟ يرى يف
انتظارا ملجهول ل يقوى عىل جذهبا بعيدً ا عن أرصفته ،بينام خيشى ْ
أن
عينيها
ً
ريا عىل نصيبها ،وسابقت السنوات فسبقتها،
يمر
رسيعا اّ
ً
متردت كث ً
فيمزقها ،اّ
اّ

حتى اّاهتمها اّ
كل َمن حوهلا بالتكب والغرور ،هل كان عليه ْ
أن يرغمها عىل
ِ
سنوات العرشين عىل بساط الريح مع سندباد
عمرها
الزواج قبل أن يع َ
ب ُ

األحالم الذي مل يأت ،عاد من تلك األفكار ليتساءل" :هل يمكن ألنثى أن

حتب ً
رجال فرضته عليها الظروف ،أم اّ
أن تلك الظروف ستصبح قرش ًة شمعية
اّ

يضن هبا الرجال؟"
سميكة لن تذيبها اّإل حرارة مشاعر مرتفعة غال ًبا ما اّ
مل يشداّ إبراهيم من أفكاره اّإل صوت "علية":

ريا.
 ل أحد يفوته نصيبه ،لن هيرب أحدٌ من قدَ ره ،ع اّله خ ًقالتها وهي ل تتو اّقع املفاجأة التي سيفاجئها هبا..
عريسا.
ريا ،إسامعيل أحض ملنى
 ع اّله خ ًً
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ثم
أنقذها إبراهيم من عربة األمنيات قبل أن تصل هبا إىل سامء األحالم ،اّ

ُتسقطها ً
أرضا:

 أرمل ،وعنده ولدٌ عمره ثالث سنني.مرات..
مل
ِ
تستطع السيطر َة عىل نفسها ،فضبت صدرها بك اّفها عداّ ة اّ
 -ل أظ اّنها ستوافق ،خسارة ..مت اّنيت أن تزور الفرحة بيتنا ،رأيتني يف تلك

اللحظة أطلق الزغاريد ،وأسقى الرشبات ،لكن..

ٍ
نكست رأسها يف األرض وهي ل اّ
بأسف وحزن ،اّ
تفكر يف
ثم نظرت إليه
اّ

يشء اّإل اّ
العثِر..
احلظ َ

 -حاويل معها ،الرجل تاجر ثري ،وستحيا معه يف كر ٍم وسعادة ،العمر

بضع اّ
حمطات ،أختها مل تعدْ طفلة،
قطع َ
يمر كالقطار الرسيع ،وقطار شباهبا َ
اّ

ُ
يرسق منها األعني يف اّ
كل مكان ،أنا لن
ومجاهلا الفاتن
صارت يف العرشينَ ،

أكرر خطأي مع منى ،إذا زار "أرسار" نصي ُبها سأس اّلمها إليه وأنا راض ،لن
اّ
أنتظر حتى أرى البنتني يف نفس احلال.
َ

رس له اّ
أن "منى" ل ترتك حلظ ًة ل تقارن نفسها بأختها
أرادت أن ُت اّ

لكن ما عساها ْ
أن تفعل مع تلك الفتاة التي أغلقت قلبها وعقلها
الصغرىْ ،

بأقفال ،وألقت بمفاتيحهم حيث ل تعلم هي نفسها..
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هو ٍة سحيقة ل تعلم "علية" مداها ،ك اّلام حاولت
ترت اّدد روحها يف اّ

كأنا هي
حمارصهتا بأسئلتها
فر ْت منها دون إجابات واضحة ،اّ
اّ
لتطمئن عليها اّ

نفسها جتهل اإلجابة.

يعرف هو اّ
رسا ،يشعر بقلبه النقي اّ
أن "منى" حظيت
كل ما تعتقده "علية" ًّ

بكث ٍ
ري من طباع خالتها ،تريدُ أن تفرض عىل اجلميع ما اّ
تتومهه لتستمتع
بحريهتا ،وحرية َمن حوهلا معها.

***
القلوب كالبحار تتد اّفق دماؤها كام تتد اّفق األمواج ،تغسلها ال اّنبضات
ُ

حلب احلياة وليس ملعناها ،تتفتح
كام تغسل األمواج بحارها ،تنبض دو ًما اّ

ٍ
صاف ،وتشتاق اّ
اّ
اّ
تشف مجال الروح كام
لكل ما هو رائق ،حتى
لكل ما هو
اّ
تشف مياه البحار الصافية عن أعامقها ،انتبه الثنان إىل صوت الباب ُيفتح

لتدخل منه "أرسار" الزهرة الند اّية التي مل تتف اّتح بعد ،اّ
يلتف حوهلا النحل

طمعا يف رحيقها ،تأبى أن تتفتح اّإل ملَن هيواه قل ُبها لتعطيه من الرحيق ما
ً
كل َمن تقع عيناه عليها ،حتى من ِع ِ
يشتهي وأكثر ،يتهافت عىل خطبتها اّ
لية
ضيق ِ
ِ
حال جتارة والدها ،ور اّقة
القوم وأغنيائهم يف اإلسكندرية ،بالرغم من
احلب والدلل والطيبة يعشقها كام مل يعشقْ أحدً ا من
معيشتهم ،تعني ألبيها اّ

قبل ،شعر عند ولدهتا اّ
بأن اهلل ألقى عليها حمبة منه ،مل يرها أحدٌ اّإل ووقع

اّ
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مالئكية
ونظر يف عينيها ،فرأى
يوم احتضنها
حبها يف قلبه ،لن ينسى إبراهيم َ
َ
اّ
اّ
ختر هلا القلوب واألرواح.
ساموية اّ

ٍ
ِ
نسمة من
حتول قيظ أيامه إىل
ألقت السالم ،اّقبلت خدَّ أبيها القبل َة التي اّ

وقت الغروب..
نسامت الربيع عىل بحر اإلسكندرية َ

 عليكم السالم يا حبيبتي ..كيف حالك يا قمري؟باحلب،
 احلمد هلل ،لكن َمن م اّنا القمر؛ أنا أم أنت؟ أنت َمن ينري سامءنااّ

األب واألخ والصديق.
ويمنح قلوبنا الطمأنينة ،أنت ُ

ضحك إبراهيم ضحك ًة من قلبه ،وابتسمت "علية" بدلل ،لحظت
ٍ
غرية تظهر يف عينيها ووجهها لتضحك ضحكتَها الرائعة،
بوادر
"أرسار"
َ

وتظهر آللئ ِ
ٍ
بعيون
فمها ،انترش عبري ابتسامتها يف املكان ،وهي تغمز ألبيها
بحر اإلسكندرية بداخلهام.
زرقاء احتوت َ

حظيت "أرسار" بلون البحر يف عينيها ،ووصف أعامقه يف اسمها،

هتب
وحظيت ُ
رس النسيم العليل والرائحة الذكية التي اّ
روحها بصفاته ..هي اّ

روحها تشبه أمواجه اهلادئة يف أيام الصيف وهي تستقبل
عىل حياة أبوهياُ ،

ً
حمبيها..
أشع َة الشمس كأناّه فتاة مجيلة تصطبغ وجنتاها باحلمرة
خجال من اّ

عليةَ ،من يمكن ْ
أن يمتلك أ ًبا كإبراهيم ،ول
 سأرىض ُبحكمك يا اّ

ويبه؟
يعشقه اّ
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جرس الباب ،ظهر "منى" عىل وجهها
ضحك الثالثة ليقطع ضحكتَهم
ُ

ٍ
ثم اجتهت
عبوس
لسنوات ُمقبلة ُخيرس اّ
أي هبجة يف القلوب ،ألقت السالم اّ
إىل غرفتها مبارشة ،اّ
حث إبراهيم "علية" عىل النهوض خل َفها إلبالغها بام

دموع
اتاّفقا عليه ،مللمت "علية" ابنتها الباكية يف أحضانا ،ظهرت يف عينيها
ٌ

حاولت إخفاءها..

ريا.
ريا يا "منى" ..خ ً
-خ ً

توجه هلا غريها..
وجهت هلا "منى" نظرات اّاهتام مل تعدْ اّ
اّ

حبكم
ِ -من أين سيأيت اخلري! ل أحدٌ يف هذا العامل يشعر ب ،يكفيكم اّ

ألرسار ،ودللكم هلا ،والسعادة التي تنثرونا عليها وعىل أ اّيامها ..ومل ل؟!!

أليست فتا َتكم اجلميلة الطيبة الصغرية املد اّللة ،هتواها القلوب وتتابعها
األعني ،ول خترس عن صفاهتا األلسنة..

دموع عينيها وهي حتاول ْ
أن ُختفي اختناق
اضطرت "علية" أن تبتلع
َ

صوهتا..

ِ
نحبك! أنت ابنتنا الكبى
 هل يعي قل ُبك ما تقولينه؟! أناوأبوك ل اّ

التي جاءت بعدَ يأسنا من الذر اّية ،أنت ابنة عمري ،وأختي قبل أن تكوين

ثم اّ
بمرحها وروحها الطيبة ،وهل
إن "أرسار" هي َمن متنحنا السعادة َ
ابنتي ،اّ
يقل َمجا ُلك عنها شيئًا؟! يا فتايت ٍّ
اّ
تشع
لكل َمجالهْ ،
لكن تبقى القلوب هي َمن اّ

إلخفائه.
النور إلظهاره أو تبعث ظال ًما
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ريا
خرجت من شفتي "منى" كلمتان حائرتان يبدو أنام
استقرتا بينهام كث ً
اّ

أكثر بالرغم من عدم رغبتها يف نطقهام..
فلم تستطع إبقاءمها َ
 -ملاذا إ ًذا؟

 ملاذا إ ًذا!! ماذا تقصدين ،أخبيني ..ألست أ اّم َك وخزن َة أرسارك،َ
ودليل طريقك؟!
صمتت لتكمل "علية":
ْ

ٍ
ألحد أن جيعل منك موقدً أ يرق عالقتك بأختك ،عندما
 -ل تسمحي

نغادر أنا وأبوك احلياة لن يبقى سواكامْ ،
احلب
تفرقتام لن جتدا َمن هيبكام اّ
إن اّ
فلن هيدمكام برش.
اخلالص دون مطامع ،وإذا اجتمع قلباكام ْ

استمعت إىل كلامت أ اّمها بسخرية وامتعاض ،ل تدري اّأنا ستعي الدرس
ْ

متأخ ًرا..
لكن اّ
يو ًماْ ،

ِ
طي ِ
حبيبة اجلميع
بة القلب
 -أختى!! إنا السبب فيام إنا فيه ،إتقانا لدور اّ

َ
قلوب َمن حولنا جعلني يف عزلة ،تقف بجانبي فأختفي كام ُخيفى
لتخطف
َ
البدر املحاق.

 َمل اّكل هذا الضيق من أختك؟ هل هي وسوسات خالتك التي متأل

أذنك هبا؟ هل استسلمت لشيطانا ،ونسيت ما ع اّلمتك إ اّياه طيلة عمرك؟
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النار تشتعل يف قلبك عىل أختك التي تعاملك باإلحسان
ل أرى سب ًبا جيعل َ
واحلب اّإل إذا كان هناك ما ل أعرفه.
اّ

ُ
القلق والتوتاّر كلامت "منى" وهي جتيب:
اجتاح
 خالتي! وما ذنب خالتي فيام نقول؟ وما هو الذي ل تعرفينه؟نظرت "علية" إىل ابنتها بيأس ،حتاول ْ
أن هتدي قلبها للنور ،تظ اّنها "منى"
ْ

ٍ
بحنان ،أرادت أن
ساذجة ،سيأيت اليوم وتعلم َمن الساذج ،ربتت عىل كتفها

َ
يصل إىل قلبها ع اّله يدفئه وخيرجه من برودته..
عريسا.
عمك إسامعيل أحض لك
 اًّ

ِ
وقت طويل منذ أن تقداّ م هلا ذلك املدرس
لفتت الكلامت انتباهها ،مىض ٌ

الذي رفضته دون أن تراه كغريه ،فكأناّه كان ُيمسك بمقبض باب اّ
حظها

تسمع من يومها عن َمن تقداّ م ليطلب يدها.
فأغلقه خلفه ،فلم
ْ
لحظت "علية" صمتَها ،فأكملت:

تاجر كبري وثري من القاهرة ،عمره مل يتجاوز
 -ليس من اإلسكندريةٌ ،

(ثم أكملت عىل استحياء) أرمل وعنده ولدٌ صغري.
اخلامسة والثالثني ..اّ

(لحظت احلداّ ة والدهش َة عىل وجهها ،لكنها مل اّ
تكف عن الكالم) كانت
جيب أن تقطع رزقها بيدها" رأيي ْ
أن نراه
أ اّمي -رمحها اهلل -تقول "البنت ل ُ
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ثم يعلو
ع اّله خري ،املاكينة التي تتو اّقف عن العمل يسكن تروسها الصدأ ،اّ

صوهتا وتتو اّقف عن العمل ،فال هي استفادت ول هي أفادت.
نظرت "منى" إليها ،ورسحت بنظرها بعيدً ا وهي تتمتم:
ْ

 هل تو اّقف اّالعثِر عند حمطة املطلقني واألرامل!! أمري إىل اهلل،
حظي َ

ريا كام تقولني.
سأراه ع اّله يكون خ ً

***
الدقيق من املناخلِ ٌ
قالوا ً
وأخس ُه وهي الن ُ
ِ
ُخالة تصعدُ "
نازل،
ري
قديام "خ ُ
ُّ

رت قارون بذهبِه فخرس اّ
كل يشء وابتلعته األرض ،اغ اّ
اغ اّ
رت فرعون بجنده

ُ
فخرس اّ
ُ
الشيطان
يستحوذ عىل قلوبنا
قمة اجلهالة
كل يشء وابتلعه البحر ،فعند اّ
لتبتلعنا اهلاوية.

ِ
احلقد يف قلب ابنتها ،لك اّنها
ل تعرف أي رياح تلك التي ألقت ببذرة

تعرف اّ
أن حمسنة شعرت بتلك البذرة ،فباتت تروهيا لتصري يف قلبها شجرة ل
كم ختشى عليهام من ٍ
حياة قاسية
ُ
حبات الغيظ جتاه أختها الصغريةْ ،
تثمر اّإل اّ
رست ً
قليال بموافقتها ،انطلقت
تتالعب هبام ليفرتقا عن طريق األخوة ُ .اّ
وقل ُبها يسبقها اّ
لتبرشه..

عالمات قلق..
ظهرت عىل وجه إبراهيم
ُ
ْ
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تأك ِ
 هل اّأخرس ولو جز ًءا من قلب
دت من رغبتها يف رؤيته؟ ل أريد أن
َ

إسامعيل بسبب إحراجها لنا.

ٍ
يطمئن ملنى
فمن هذا الذي
طمأنته "علية"
اّ
بقلب مرجتف غري مطمئنَ ،

وقرارهتا املفاجئة!

ٍ
بشوق ليبلغه املوافقة ،إنه رفيق شبابه الذي
انتظر إبراهيم صديقَ عمره

ينس له وقفته يف ِ
ٍ
أزمة زواجه
يرس
ألحد بمكنون نفسه وخاطره اّإل له ،مل َ
ل اّ

األول ،هو َمن أشار عليه بالزواج من "علية" التي كانت -وما زالت -هبج َة
اّ
بميله جتاهها ،لكنه اّ
فضله عىل نفسه لينقذه من
حياته بالرغم من شعوره ْ

األزمة النفسية التي أطاحت به يف أيام حمنته الصعبة.

أي ٍ
مزق أخوة
قلب يمكن أن يمتلك ذلك احلنان
واحلب الفطري ،لقد اّ
اّ
اّ

اّ
وكأن بئر
مر التاريخ من أجل امرأة ،ليأيت إسامعيل الذي
دم بعضهام عىل اّ
احلرية هو َمن خيشاه اّ
ليفضله عىل نفسه.

بخار املاء من
رص عىل الرقعة ،انطلق
ْ
علت أصوات قطع الشطرنج ُت اّ
ُ

مميزين من الشاي بالنعناع ،أرسل بحر اإلسكندرية
باد يعلن عن ْ
ال اّ
كوبني اّ

ِ
حتيته املسائية نسامت عطرة ،اّ
بموافقة "منى"
برش صديقه
القابع أمام الرشفة اّ

عىل رؤية احلاج ياسني ،انتشى إسامعيل باخلب اّ
كأن "منى" ابنته هو ،كان

أن تغلق الباب أمامٍEditor.
خيشى ْ
يكون
للسعادة ،قد
يسبه با ًبا
 wasاّ
رياThis PDF
document
edited
with Icecream
نصيبPDF
تأخرها خ ً
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فاألقدار هي
لتحظى بالزواج من ياسنيَ ،مل ل؟ اهلل وحده هو َمن بيده األمر،
ُ
خزائن األعامر ،وعسى اهلل أن يكون ا اّدخر ملنى يف خزنتها هذا الكنزَ الثمني

ليظهر يف وقته ،أخرج إسامعيل هاتفه..

 السالم عليكم( .لينصت قلي ًثم يتحداّ ث):
ال ،اّ

ٍ
عروس مكتملة اخللق واجلامل ،فتا ٌة
هبدية يا حاج ياسني،
 سأهاديكٌ

تتزوج بعد ،ابنة صديقي الوحيد ،ويمكنك اعتبارها ابنتي( .لينصت فرت ًة
مل اّ

وقت الصالة عىل خري.
طويلة ويكمل) يف انتظارك يوم اجلمعة َ

هت اّلل وجهه كأناّه ٌ
لتوه ،وهو خيب إبراهيم
طفل
حظي بمالبس العيد اّ
َ
اّ
ويؤكد عىل رجولة الرجل وكرمه وخلقه ،ياول
بموعد اللقاء يوم اجلمعة،
ْ
يطمئن قلب صديقه القلق..
أن
َ
 أشعر أنا برشة خري. ال اّلهم آميني ..ع اّلها برشة خري ..كم أمت اّنى ْأطمئن عىل البنتني قبل أن
أن
اّ

وجهه الكريم ألرتاح يف مثواي الخريٌّ ،
وكل منهام يف بيت زوجها.
أقابل َ

ِ
ُ
كدورة
والطابية تقبع يف ك اّفه يديرها بني أصابعه
عاد إبراهيم بخياله،

الزمن التي ق اّلبته عىل اّ
كل الوجوه ،كان يتم اّنى أن تكون حياته مثل حركة تلك

الطابية يف اّ
سن صغرية.
خط مستقيم ،لك اّنها أظهرت
َ
اعوجاجها له يف اّ

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

بئر ُ الحيرة

35

شاب صغري ليس له من الدنيا سندٌ أو
ري منذ وفاة إبيه وهو
اّ
عانى الكث َ

ظهر ،إىل ْ
الرضا بعد أن َّ
سرت إخوته البنات
رهبا راضي ًة عنه َ
أن قابلت أ اّمه َّ
متام اّ
يف بيوت أزواج صاحلني.

راقب إسامعيل صدي َقه وهو يعلم أين ذهب بخياله ،الشاهدُ الوحيد عىل
ٍ
ريا منذ أن ترك له أبوه ترك ًة
شقاء ترك
ُ
الزمن أثره عىل عينه وقلبه ،عانى كث ً

فيهن وريث ،األقارب ل
كبرية من حلم أ اّمه وإخوته الثالثة ،والتي مل ينازعه اّ
يظهرون بعد الوفاة اّإل للتقاط الغنائم ،أ اّما احلفاظ عىل األعراض فيبقى ملَن

هيمه األمر.
اّ

يربت عىل يده..
ظهرت يف عيني إسامعيل نظر ُة عطف حانية وهو ُ
ْ

ٍ
كل هذا القلق ،تعلم أنني مل َ
ريا ،ل تقلق اّ
هن
أحظ
بذرية ،وبنا ُتك اّ
-خ ً

يزوجهام أحدٌ غريك.
بنايت ،وبإذن اهلل لن اّ

دخلت "أرسار" بصينية الشاي الساخن ،تز اّينها أعواد النعناع األخض،

السالم عىل إسامعيل بابتسامة طفولية،
وضعتها عىل املنضدة بر اّقة ،ألقت
َ

داعبها كام يفعل دو ًما..

بتخرجك.
 -سلمت يداك يا أرسار ،شداّ ي حيلك؛ نريد أن نفرح اّ

عمي إسامعيل ،استعداّ باهلدية التي ستشرتهيا يل اّ
 ْككل
إن شاء اهلل يا اّ

َ withبك.
تثقل جي
وعليك أن
لكن هذا العام هو األخري،
عامْ ،
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ٌ
ضحكة ملداعبتها ،تشعره بام يريد ،مل يرز ْقه اهلل بنعمة
وجهه
أضاءت
َ

البنني ،فتمسح ك اّلام رأته عىل قلبه بلمستها احلانية التي تطفئ هليب شوقه

ألبوة مل تكتبها له األقدار ،يا لتلك الفتاة رقيقة القلب واإلحساس ،لو مت اّنى
اّ
رس سعادة َمن حوهلا،
أسامها ..اّإنا اّ
ابن ًة لن يتم اّنى اّإل هي ..أرسار ،صدق َمن ْ

الطيبون.
تنرش عب َ
ريها ليمتداّ أمامها أميال ،لك اّنه عبري ل يستنشقه اّإل اّ
***

نفس
حرائق النفس ل تأيت من فراغ ،اّإنا كومة من أحطاب الغرية مجعتها ٌ
ملتهبة ،نفخت فيها رياح النتقام فأشعلتهاُ ،
أول ضحاياها َمن أشعلها ،ل

مهام عانى من أمل ٍ أو ندم ،فحرائق النتقام إذا اشتعلت ل
يمكنه إطفاؤها ْ

تنطفئ اّإل عندما تأكل ما تريد.

يوم اجلمعة املنتظر زاد ُ
قلق وتوتر "علية" من تق اّلبات ابنتها،
ك اّلام اقرتب ُ

أشعلت يف البيت حري ًقا سرتته بعقلها وحكمتها عن ِ
أنف زوجها حتى ل
الرس يف
يشتم رائحته ،املقارنة
اّ
مستمرة مع أختها الصغرى ،ول أحد يعرف اّ
اّ

ذلك.

ٍ
بساعات بعد عودهتا من
نار احلريق التها ًبا يوم اخلميس قبل اللقاء
زادت ُ

تزوج من قبل ،ولديه طفل
زيارة خالتها ،أعلنت أنا لن توافق عىل رجل اّ

"علية" wasاّ
كل يشء
 Icecreamتتو اّق
عروسا.
تكون
كأم قبل
منهاThis PDF
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مرة عن شعورها ،قذفت
اّإل أن ختذل أباها أمام الرجال ،خرجت اّ
ألول اّ

ثم ألقت به يف وجهها ً
غيظا مكتو ًما..
بصبها من داخل قلبها ،اّ

 ماذا فعل لك ِأبوك لتضعيه يف هذا املوقف وتصغرينه أمام الرجال؟!

اّ
تضخ ما ًء ،ول
إىل متى سندور معك ُمغمضني األعني يف ساقيتك التي ل

عطشا ،إ اّما أن تذكري سب ًبا يعقله رأس ،وإ اّما أن تذهبي من أمامي اّ
تروي ً
لئال

مرة ،ع اّل ِ
ِ
ك تفيقني من جنونك وطيشك.
متتداّ يدي
عليك اّ
ألول اّ

وقع كالم "علية" يف قلبها كاحلطب ،فزاد من اشتعال ناره ،ارتفع صوهتا

تتحسس خدَّ ها بيدها..
وهي
اّ

 متداّ ين يدك ع اّمهام حدث ،ومهام كانت اخلسائر.
يل! لن أقابل هذا الرجل ْ

اشتداّ احلوار سخون ًة بينهام ،حاولت "أرسار" أن ترشد أختها للطريق

الصحيح..

 ما رأيك يا "منى" يف ْوعم إسامعيل يف
أن تقابليه حتى ل تضعي أبانا اّ

ثم ارفيض بعدها كام تريدين.
مأزق ،اّ

رشر ٍ
غرية تشتعل يف قلبها..
تطاير من عيني "منى" ُ

 -ما شأنك؟ َمن طلب منك مشورة؟ أنت ما عليك اّإل الصمت ،ل

خترجي من عاملك السحري لتنزلني إىل عاملي السخيف الذي ل يوي اّإل

ِ
ً
أكنت ستوافقني يا
رجال مط اّلقني وأرامل ،لو كان هذا الرجل جاء خلطبتك
فراش َة الربيع؟
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ثم أشاحت بوجهها بعيدً ا وهي تتمتم:
اّ
 -حايل مل يقف اّإل بسببك.

تكن تتو اّقعه ،حتمل الكلامت
ُذهلت "أرسار" من كالم أختها الذي مل ْ

رائح ًة كرهية لكراهية تع اّفنت يف أعامقها ،تشعر بعمق املسافة الفاصلة بينهام

كم الغيظ املكتوم بداخلها جتاهها،
والتي تزداد مع السنني ،لك اّنها مل تتخيل اّ
رس هذا الهتام؟ ماذا فعلت
احتارت يف عبارة "حايل مل يقف اّإل بسببك" ما اّ

لتستح اّقه؟ ملاذا تكرهها أختها الوحيدة؟

هل ستحاسب عىل َمج ٍ
ال منحها اهلل إ اّياه ،عىل عرش سنوات فارق بني

عمرهيام ،هي مل ِ
تؤذها يو ًما بقول أو بفعل ،تتم اّنى ُ
أخ اّوهتا التي لن تعوضها
ْ

املترسعة قدمي
أي فتاة مهام بلغت صداقتهام ،لمست "منى" بكلامهتا
عنها اّ
اّ
"أرسار" يف بئر احلرية ،اّ
تذكرت يوسف وإخوته ،ل يمكن اّ
أن عداوهتم له
زادت اّ
عام يف قلب "منى" هلا ،رائحة بئر يوسف وحريته مت اّلكت قلبها ومألت
صدرها ،مل ينقذها من السقوط يف دوامته اّإل صوت أ اّمها ،تنظر اىل ابنتيها

ِ
َ
نظرات حرسة وأمل ،حان وقت فتح الصندوق الذي كتمت فيه َ
طوال
غيظها

تلك السنوات ،لن تستطيع السكوت أكثر..

كنت ِ
 انتبهي ملا تقولني .كانت أختك يف العارشة عندما ِأنت يف س اّنها،

تقداّ م خلطبتك وقتها

ِ Editor.
بمفتاح اّ
wasن بني
حظها ِم
َ PDFمن ألقت
أنت
الكثريون،
يدهياThis PDF
document
edited
with Icecream
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ِ
أغلقت اّ
كل األبواب دون ٍ
وحتملنا أكثر ،لكن
بعد أن
سبب ُمقنع ،صبنا كث ً
ريا اّ

ُ
يصف
جيب لذلك الرصاع من ناية .ستقابلني ذلك الرجل ،وإن كان كام
إسامعيل ستوافقني ً
لكن قد يتبداّ ل هذا
رغام عنك ،قد تتهمينني اآلن بالظلمْ ،

الهتام يو ًما ،لن أتركك بعد اليوم يف متاهتك التي ل أعلم عنها شيئًا.

تعالت األصوات ،واشتداّ احلديث ،آثرت "أرسار" النسحاب بحكمة،

فالبحر الذي يسكن بداخلها جعلها تتع اّلم متى يكون املداّ واجلزر ،ترى اآلن

قلب أختها بال ضلوع أو حواجز يدفع دماء الكراهية يف رشيان األخوة
َ

ليصنع بقعة شديدة السواد ،ترى يف عينيها قسو َة قابيل عىل هابيل حلظ َة
وهم يلقونه يف البئر .دخل احلاج إبراهيم بيتَه عىل
قتله ،وقسوة إخوة يوسف ُ

ٍ
يتخيل يو ًما أن تصدر من بيته ،كانت أ اّمه رمحها اهلل امرأ ًة
أصوات عالية مل اّ
صوت ،ضآلة تعليمها مل متنعها أن متسك بزمام األمور معه،
هادئة مل ُيسمع هلا
ٌ

ِ
ْ
يفرقن
كن ل
كوتد اخليمة القوية التي مل
َ
تعصف هبا ريح أبدً ا ،إخوته البنات اّ

عنها يف اهلدوء والتزان ،فكان بيتهم َّ
مراد
حمل إعجاب اجلميع ،وأخواته ُ
ِ
أخرس األلسن َة وهو يقول:
الرجال ،ارتفع صوته الذي
َ
حالل أفضل اّ

صوت نساء بيت إبراهيم وهو عىل قيد احلياة،
وقت يرتفع فيه
 هل جاء ٌُ

أصواتكن
أم أناّني ِم اّت ،وروحي هي َمن تقف بينكم اآلن ..ما السبب ألسمع
اّ

من مدخل البيت.
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هلب احلريق عن وجهه ،ختشى عليه من الوقوع،
أرسعت "علية" لتسرت َ

فهمست "مل يدث يشء".

علية ومنى ،وعال صو ُته أكثر:
اتاّسعت عيناه وهي تدور بني اّ

يمر األمر
 -ل يشء! األفضل أن يكون هناك يشء ،إن مل يوجد فلن اّ

مرة
مرة أخرى،
مكن كيف ل ترتفع
اّ
بخري ،سأع اّل اّ
سأضطر اّ
ألول اّ
اّ
أصواتكن اّ
ٍ
قسوة ل توجد بداخيل.
يف حيايت إلظهار
ٍ
ضيق وعبوس ،يسأهلا عن سبب ارتفاع صوهتا عىل
ثم نظر إىل "منى" يف
اّ

أ اّمها.

ٍ
كتب اهلل عليه َ
ثقل
كلامهتا من بني شفتيها كالروح من
خرجت
ُ
جسد َ

الكلامت شفتيها وهي تقول له اّإنا ل تريد رؤية ذلك
سكرات املوت ،لفحت
ُ
ُ
يصف
الرجل ول مقابلتَه ،وأ اّمها تريد أن ترغمها عىل الزواج منه إن كان كام
ٍ
استعداد ملقابلة املوت عىل الزواج من رجلٍ أرمل ولديه
وأنا عىل
إسامعيل ،اّ

ثم فاضت من عينيها الدموع وهي تكمل:
طفل ،اّ

ٍ
 ل طاقة يل برتبية أطفال اآلخرين ،أرفض ْكعانس ستقنع
أن تعاملونني

ملجرد فكرة الزواج.
وختضع إىل اّ
أي اختيار اّ

يتمزق بدموع ابنته ،إناّه يف
لعلية نظر ًة فهمتها جيدً ا ،قلبه اّ
َ
نظر إبراهيم اّ
ٍ
يرغم "منى" عىل يشء ،ويف نفس الوقت يشعر
حرية من أمره ،ل يريد أن
َ
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تعوضها هلا األيام ،اّ
اّ
أنفسهم
كل ضحايا األخطاء مل يواجهوا َ
أن الفرصة قد ل اّ
قوهتم فيظهروها،
أمام مرآهتم ليعرفوا
َ
مواطن ضعفهم ،فيتج اّنبوها ،ومواطن اّ

ِ
باحلكمة وهي ل تواجه نفسها بأي يشء ،جتعل من أختها شامعة
لكن أين ملنى
ْ
تلقي عليها بفشلها ،وعدم تقديرها لتصاريف احلياة.

تنهد تنهيد ًة ثقيلة ،اّ
لف يده حوهلا
َ
ربت إبراهيم عىل كتف ابنته الكبى ،اّ

يف حنان ،وقال:

األمور
 كنت أمت اّنى أن تكوين أكثر حكمة مماّا أنت عليه ،تعريف كيف ت ِز ِينَ

حساس ،تنظرين إىل ما وراء األحداث ،وتتع اّلمني من جتارب احلياة،
بميزان اّ

ترسعا وعشوائية .كيف حتكمني عىل
لكن لألسف حديثك ل يقطر اّإل
ً
ْ
رزق أرسله اهلل ِ
وج ِه ٍ
ٍ
لك قبل أن تعريف
شخص ل تعرفينه ،وتغلقني بابك يف ْ
ْ
تغريين وعدً ا يمكن أن يضاّ اآلخرين ،أين الصب
إن كان خ ً
ريا أم ل ،كيف اّ
والفهم وحسن اخللق؟

إبرا ِ
بأن اّ
شعرت "منى" اّ
توخز قلبها ،أهلذا احلداّ يرونا
ْ
كل كلمة من فمه ً

بشع ًة ،حتى أبوها رفع عنها غطاءه ،ظهرت عىل وجهها مالمح احلداّ ة وهي
ٍ
بصوت منخفض:
تقول

 -لو كان هذا الرجل جا َء خلطبة "أرسار" ،هل كنت وافقت من

األساس؟
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لبس إبراهيم عباءة الصب لتسرت ضيقَ نفسه ،يلمح اهتامها يكسو

عينيها..

 احلياة ليست لعب َة مقارنة بيننا وبني اآلخرين ،اّوإل لتو اّقف اّ
كل يشء يف

ينجب ،ومأل قلبه الغرية واحلقد
نفسه ب وهو مل
ْ
الكون ،لو قارن إسامعيل َ
والكراهية جتاهي ملا كسب ً
عمره فدا ًء له .ولو
أخا
حقيقيا يمكن أن يدفع َ
ًّ

وأمهر يف التجارة خلرست كت ًفا قو ًّيا يسند
قارنت نفيس به ألناّه أغنى "منى"
ُ
ٌ
كتفي إذا طرحتني الداّ نيا ً
خاوية
سنموت وقلوبنا
أرضا ،لو صاحبنا املقارنة
ُ

متهيل واعلمي أناّني لن
نعم حجبت
من شكر اهلل عىل ٍ
ُ
غيوم الغرية رؤيتنا هلا ،اّ
أغصبك عىل يشء ل تريدينه أبدً ا مهام حدث.

تع "منى" حر ًفا واحدً ا من كالمه ،آذانا اّ
صامء وعيونا عمياء ،وقلبها
مل ِ

مغ َلق ،نزعت الغرية حواسها..

لن أوافق عليه ،ول أريد رؤيته.
 إن كان وعدُ ك هذا ح ًّقا فأنا من اآلن ْردها بعد اّ
كل ما قاله ،فخلع عباءة الصب ،وعال صو ُته
مل يتو اّقع إبراهيم َّ

ً
قليال:

ٍ
ِ
بوعد ْ
يتم سيضعني
التزمت
 أمل تفهمي كلم ًة واحدة مماّا قيل؟ لقدإن مل اّ

ٍ
موقف ُحمرج ،املوعد بعد ساعات.
وعمك إسامعيل يف
اّ
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ٍ
فاضطرت
بحرف بعد شعورها بحزن أبيها،
تستطع النطق
صمتت ومل
ْ
ِ
اّ

للرضوخ..

 سأن اّفذ وعدي ِمن أجلكِ ،عم إسامعيل ،لك اّني لن أوافق.
ومن أجل اّ

رياح الغضب إىل رسيرها حيث ألقتها ،بدأت يف ٍ
بكاء
انرصفت حتملها ُ

متزقها عىل
تستطع
مكتوم ،ملحته "أرسار" بقلبها ،مل
القرتاب بالرغم من اّ
َ
ِ

تربت عىل صدرها ع اّله هيدأ ،مت اّنت أن متسح عن وجنتيها
حاهلا ،مت اّنت أن
َ
ري اهلل
كم هي مجيلة ،اّ
لكن القلوب حتمل ،ول يعلم غ ُ
الدموع ،وتصف هلا ْ
ماذا ستلد.

***
رياح اخلوف بالقلوب ،تتساقط
ما أقسى اللياىل ا ُملرعبة التي تعصف فيها ُ

ِ
كأوراق اخلريف اجلا اّفة فتأخذ يف طريقها الطمأنينة إىل
األحالم واألفراح
ُ
روائح الزهر
حيث ل يعلم أحد ،تتع اّلق القلوب بأمل الربيع يمل معه
َ

ٍ
واملطر ليأيت السؤال ..هل اّ
ربيع ،أم اّ
جن
لكل
أن اخلوف كالعمر إذا اّ
خريف ٌ
ُ
ربيع له؟
عليه
اخلريف فال َ

سكن البيت ليخيف ساكنيه ،فأغمض اجلفون اّإل
كشبح
مر الليل
ٍ
َ
اّ
خترج من قلب ابنتها بذر َة اّ
رش
جفنها،
تتجرع مرارة ِ
سبع سنوات حتاول أن َ
اّ

ل تعلم ِمن أين أتت،

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
ختشى أن ُيعيد املايض أسطره التي كتبها عليها من
Upgrade to PRO to remove watermark.

44

بئر ُ الحيرة

قبل ،ختشى عىل الصغرى من الوحدة ،تقداّ م هلا الكثري لك اّنها ما زالت ترفض

حبا منذ
لتتيح الفرصة أمام أختها ،حتى الدكتور هشام ابن حمسنة
ُ
اهلائم هبا ًّ

نار الغرية بني األختني،
طفولتها؛ رفضته ،مل هتدأ حمسنة اّإل بعد أن أشعلت َ
وتتفرع.
وروت بذر َة الرشاّ لتكب
اّ

ودعت
سمعت "علية" أذان الفجر ،فقامت وأيقظت إبراهيم ،ص اّلت
ْ

اجلميع اّأنا ل تتمنى يف هذه الدنيا
بصالح احلال واهلداية ملنى التي جيهل
ُ

تبح به ألحد اّإل
حتبه ،إناّه اّ
رس قلبها الذي مل ْ
يبها هشام ابن خالتها كام اّ
اّإل أن اّ
ٍ
احلب فلم ْ
بوعد
تذق منه اّإل املعاناة ،ظ اّلت تنتظره
شبت عىل هذا اّ
خالتها .لقد اّ
أن انسحب منها ُ
من خالتها إىل ِ
العرشينيات،
خيط العمر لتطردها مرحلة
اّ
تشعر أنا رسقت
وتستقبل أرسار ،وك اّلام رأت هشام يتبعها بقلبه قبل عينيه
ُ
حلم عمرها ،مل تستطع السيطرة عىل مشاعر ٍ
ثم
منها َ
غيظ بدأت نبتة صغرية ،اّ

حتولت بداخل صدرها إىل ٍ
حيات الغضب والكراهية
اّ
غابة عميقة تنفث فيها اّ
ُس اّمها.

اقرتب املوعد مع انتهاء صالة اجلمعة ،انشغلت "علية" و"أرسار" يف

املطبخ إلعداد الغداء ،ومنى يف غرفتها هتيأ نفسها لستقبال العريس،

تصاعدت أبخر ُة الطعام اإلسكندراين اجلميلة من احللل القديمة مع أصوات
قدره من اّأول كلمة ،أراد ْ
أن ُيطمئِن
الرتحيب بالضيف الذي استشعر إبراهيم َ
اّ

ً

Editor.قا..
يتحرق شو
اّ
علية ،يعلم أن قلبها اّ
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 -كيف هو احلال؟

كل المور بخري ،الطعام جاهز ،وسأرسل "منى" بالقهوة ً
 اّحال ،طم اّني

أنت عىل العريس؟
َ

ٍ
وهلة
ألول
 ما شاء اهلل ،رجل و اّفاه إسامعيل حقَّ ْوصفه ،عندما رأيته اّ

أغمضت عيني ،ودعوت اهلل أن جيعله من أهل بيتنا.
حب وتقدير ليكمل:
ثم أهدى "أرسار" نظر َة اّ
اّ

 -ل تظهري اليوم يا حبيبتي ،تفهمينني أليس كذلك؟

اّ
ثم طلب منها ْ
ليذكرها بكلمتني ع اّلهم يرشدونا
أن تنادي أختها
اّ

"لكن الذكرى تنفع
يتنهد وهو ير اّدد
اّ
للصواب .سمعت "أرسار" صوته اّ

ضمها
املؤمنني" .جاءت إليه يبدو عىل ْ
وجهها ما يمله قل ُبها من عدم رضا ،اّ
إىل صدره ً
ُ
فرحة قلبه بالرجل إىل قلبها..
آمال أن تصل

نتخيل ،شديد الوسامة والرجولة والكرم
 الرجل فوق ما ك اّنااّ

واألصل.

 أنا عند اتفاقي معك يا أب ،سأدخل كام اتفقنا ،لكن اّكل ما ذكرته لن

يغري من األمر شيئًا.
اّ

الرزين اهلادئ ،إنه رجل
 كام تشائني ،لكن أعطي َنفسك فرصة للتفكري اّ

ِ
تعوضه األيام ِ
اعتبت ابنه اليتيم هدية من اهلل
مرة أخرى ،ولو
قد ل اّ
لك اّ
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ِ
يمنحك ثواهبا اجلنة ستوافقني وتسعدينا وتسعدي نفسك ،اّ
تذكري أنني مل
أقرص معك يف نصح أو رأي ،فال تلوميني يف يو ٍم من األيام.
ْ

تكرر اّ
ترب
بأن العرتاف باحلقاّ أفضل وهي لن اّ
ازدادت عجرف ُتها وهي اّ

هز رأسه بيأس ،انرصف إىل حيث جيلس ضيو ُفه يف صالون
أبناء غريها .اّ
الستقبال ،مل ِ
املتجهم حتمل
متض اّإل دقائق لتخرج عليهم "منى" بوجهها
اّ
صيني َة القهوة ،وضعتها عىل املنضدة حتاول اّأل ترفع عينيها جتاه ياسني ،بينام
ٌ
حديث طويل مل حتاول الشرتاك فيه ،ظ اّلت عىل
ر َم َقها هو بطرف عينيه ،دار
حترك ساكنًا بالرغم من حماولت اجلميع ،حاول ياسني أن يسمع
حاهلا ل اّ

ِ
لكن انتهت حماولته بالفشل ،اّ
صوهتاِ ،
منضدة الطعام فيام
التف اجلميع حول
َ

فلب ِ
ت
عدا "أرسار"َ ،
أمرها أبوها بالختفاء حتى ل يقع ُ
نظر ياسني عليها اّ

ِ
ً
لقطعة
وحتوهلا
ظن صمتَها يف بادئ األمر
األمر .اّ
خجال شديدً اْ ،
لكن جتاهلها اّ
إن َ
اجلامل ُ
صخ ٍر اّ
صامء ل تسمع ول ترى ،قال الكثريَ ،من قال اّ
مجال الوجه،
ُ
اجلامل يتق اّلب بني ح ٍ
ً
راسخا يف النفوس ..جرى
ني وآخر ،ويبقى القبح وحدَ ه

رسيعا.
الوقت
ً

انرصف ياسني يصحبه إسامعيل ،وما ْ
أن ركبا السيارة حتى سارع بسؤاله

عن رأيه ،ضحك ياسني ضحك ًة باهتة زادت من ِ
ملعة عينيه السوداء ،ظهرت
ُ
بسمة مك ٍر طفيفة وهو يقول:
عىل وجهه
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 احلقاّ أم املجاملة؟ -الزواج ل يكون فيه اّإل احلقاّ  ،ليست نزهة ستنقيض بانقضاء الساعات،

عمر ..الزواج ٌ
ُ
ٌ
وميثاق غليظ.
رباط
إنه
ارتباط ْ

 -الفتاة مجيلة ،وس اّنها مناسب جدًّ ا ،أكثر ما أعجبني أه ُلها ،الطيبة

شعرت هبام أعتقد أنني لن أجدمها يف ٍ
بيت آخر ،لكن أعتقد
والرتياح اللذان
ُ

اّ
أن الفتاة مل توافق بظرويف.

امتعض إسامعيل وهو ير اّدد اّ
"كل يشء نصيب".
 ليس هذا ما قصدته ،جيب أن اّأتأكد اّ
أن املبدأ مقبول بالنسبة للفتاة التي مل

أعلم هل هي ِ
موافقة أم مغصوبة؟ أمت اّنى ْ
أن تكون
تنطقْ بكلمة واحدة جتعلني ُ

أتأكد اّأنا تتقبلني اّ
هناك مقابلة أو أكثر حتى أشعر بالطمئنان ،اّ
بكل ظرويف،
ٍ
زوجة يل ،أبحث عن اّأم ألمحد الذي ل
أكذب يف يشء قبل أن أبحث عن
مل
ْ

يعرف أحدٌ يف هذا الكون غالو َته يف قلبي وحبي له ،إنه روحي التي أحيا هبا،
أحتمل عليه أمل أو عذاب ،لو اشتكى يو ًما..
الن َفس الذي يدخل صدري ،لن اّ

سأموت أنا.

 ما تقوله هو عنيُ العقل ،سأتك اّلم مع إبراهيم ،وأعرف ما يف األمر.مصدره يا إسامعيل.
 وأنا يف النتظار بشعو ٍر ل أعلمَ
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نظر له إسامعيل نظر َة استغراب ،فأكمل:
 أشعر اّأن يل يف هذا البيت شيئًا ل أعلمه ،يشء يشداّ ين إليهم كأنني

أعرفهم منذ سنوات ،سأكون يف ِ
ً
خجال
صمت الفتاة
غاية السعادة إن كان
ُ

ليس ً
رفضا.

يستطع الصب إىل الصباح ،اّاجته مبارشة إليه ليجده يف ٍ
حال ل ُيسد
مل
ِ

تنهد إبراهيم تنهيد ًة حارقة من ٍ
قلب يشتعل
عليها ،جلس بجانبه صام ًتا ،اّ
غض ًبا ل يستطيع إخراجه..

 -ل أعلم ماذا أقول! مل توافق ،ترفض بإرصا ٍر ل أعلم مصدره ،فتاة

التفت له،
ثم
َ
غريها كان جيب أن تسعدَ بمثل هذا الرجل( .سكت دقائق ،اّ

وسأله) ما رأيه هو؟

 يتم اّنى نسبك يا إبراهيم ،قال يل باحلرف الواحد "أشعر اّأن يل يف هذا

البيت شيئًا ل أعلمه ،يشء يشداّ ين إليهم كأنني أعرفهم منذ سنوات ،وسأكون

ً
خجال ليس ً
رفضا".
صمت الفتاة
يف غاية السعادة إن كان
ُ

فهم َ
تاجر يفهم ويعي أنواع البرش ،املشاعر يا إبراهيم
أظ اّنه َ
رفضها ،إنه ٌ

كاهلاتف ليس هناك استقبال دون إرسال ،ما رأيك لو تنادهيا ،سأتك اّلم معها

اّ
عل اهلل جيعل م اّني سب ًبا إلقناعها.
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دخلت "أرسار" حتمل صينية الشاي ،طلب منها أبوها أن ترسل له منى،

حاول إسامعيل اّ
بكل ما يمتلك من حذر ْ
سبب رفضها دون أن
أن يعرف
َ

جيرحها ،يعلم اّ
أن جراح النساء يف تلك األمور ل تطيب.

ٍ
لكونه ً
بصوت منخفض ل خيلو من اإلحراج اّ
أرمال
أجابت
أن رفضها ْ

وأ ًبا لبن:

تزوجي ً
رجال يعرف
تستمر
 يا ابنتي ،زجيات الشباب اليوم لً
شهورا ،اّ
اّ

رجال ِ
كيف يصونك ويرتمكً ،
يراك نص َفه الذي ل يقوى عىل احلياة بدونه،
ِ
يبك يف شبابك،
تغريت
يتغري ْ
مهام اّ
ل يتبداّ ل ول اّ
عليك وعىل مالحمك األيام ،اّ
لن نخرس شيئًا ْ
مرتني ليكون
ويرمحك يف شيخوختكْ .
مرة أو اّ
إن قابلناه اّ

ٍ
ُ
أساس حتى ل نندم عىل ضياع الفرصة ،ما رأيك؟
رفضك عىل

امتعضت منى ،تتم اّنى أن تنتهي املقابالت حتى ختلو هلشام ،ختشى ْ
أن

عم إسامعيل بالذات،
يرتامى إىل أذنيه أمرها ،لك اّنها ل تستطيع أن حترج اّ
ٍ
أبوي وهو يقول:
ربت عىل كتفها
هزت رأسها باملوافقةَ ،
اّ
بحنان اّ

ِ
حفظت يل قدري ،لن ننتظر
ورفع قدرك كام
 بارك اهلل فيك يا ابنتي،َ

ليوم اجلمعة؛ سأحداّ د يومصا وسط األسبوع كعرص الثالثاء.

حاولت "علية" اّ
بالتأين ،الوقت
كل يوم من األيام األربعة الثقيلة أن تقنعها اّ

يمر ول يستطيع أحدٌ
اّ
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تتمزق بني رغبتها يف امتالك هشام ،واللحاق بتلك الفرصة ،سامء اّ
حظها
هي اّ
اّ
ولعل ما يدث اآلن
لكن يبدو أنا اقرتبت من اجلفاف،
رياْ ،
أمطرت هلا كث ً

آخر أمطارها ،تعي دواخلها اّ
أن أبوهيا عىل حقاّ  ،وما أن يبدأ النور ييضء يف

روحها ،اّإل وتأيت زيارهتا خلالتها حتصدُ اّ
أي قطرات
كل يشء أمامها ،وجت اّفف اّ
حب يمكن أن جتري يف قلبها ليعيد له نبض احلياة .جتهل اّ
أن حمسنة تريدها
اّ

بوارا تعاين من تش اّققات الروح لتومهها اّ
أن "أرسار" هي ِمن بنت السدود يف
ً

طريق طوفان اخلري الذي ُكتب هلا ،اّاختذت من أذنيها موقدً ا ُتشعل فيه َ
نريان
لتحول حياة "علية" إىل سعري .وهي ل تدري اّ
أن َمن أراد النتقام؛
احلقد
اّ

مجرا قبل غريه.
فعليه أن يشعل لنفسه ً

***
احلب احلقيقي
األول ل يموت ،بل يأيت
يقول حممود درويش:
اّ
اّ
"احلب اّ

حيا".
ليدفنه ًّ

"إن أحببنا َمن مل ُي اّبنا نشقى شو ًقاْ ،
رس األرسار ْ
أحبنا َمن مل
اّ
احلب اّ
وإن اّ

نحبه نشقى أس ًفاْ ،
يبنا نشقى غري ًة وعنا ًدا و ُفرقة"
وإن أحببنا َمن اّ
اّ

اّ
احلب والشقاء اجتمعا يف قلب اإلنسان اّ
معا ليصنعا احلياة.
يضخهام ً
كأن اّ
خرجت "أرسار" من باب كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية لتلمحه
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ٍ
نحوها اّ
حب ،قلبه
بكل ما يمتلك من طاقة اّ
مكان منذ نعومة أظافرها ،أرسع َ
تشطر بياض قلبه
ريها ،الب اّلورة الوحيدة التي يمكنها أن
األبيض ل يرى غ َ
َ
ِ
امللونة بعيدً ا عن األلوان
إىل
سبعة ألوان ُمبهجة يرى ِمن خالهلم وج َه احلياة اّ

أي مكان بعيدً ا عنها هي أرسار .اشتعل وجهها وهي
الرمادية التي يياها يف اّ
ِ
وتغامزهن عندما رأوه ،يعر ْفنه جيدً ا ،اّ
ظل
ضحكات صديقاهتا،
تسمع
اّ

ضحكاهتن
"أرسار" الذي ل يفارقها حتى عند غياب الشمس ..ارتفعت
اّ

َ
وإفساح املجال هلشام.
فهم ْمن برتكها
أكثر عندما
ِ
شعرن بخجلهاَ ،

تتحول عن عينيها ،شوقه
وقف أما َمها يداّ ثها بقلبه ل بشفتيه ،عيناه ل
اّ

ُ
محى
تغريه أيام ،ول ينقصه رفض ،كلامته
ترتعش من اّ
إليها يمأل صوته ،ل اّ
حب أصابت قلبه وتأبى الشفاء ،مل اّ
متل عيناه يو ًما من التهام تفاصيلها الرقيقة
اّ
بحرا أو
الدقيقة ،ولونا األبيض ُ
بحمرة ،عينيها الزرقاء الصافية التي ل تشبه ً
ٍ
طرحة اّ
وجهها
سام ًء ،شعرها الذي -وبالرغم من
تلتف بعناية وأدب حول ْ

وعنقها -يراه بخصالته السوداء الناعمة املتالحقة.
َمن قال اّإنا تشبه البحر ..اّإنا البحر
عجل بإناء اللقاء..
أرادت "أرسار" أن ُت اّ

حب َمن أمامه ،وشقاءه
يب بعنف ،أم َمن يعلم اّ
ترى َمن يشقى أكثر؟ َمن اّ
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لكن عىل
حب
حقيقيةْ ،
عىل مداّ يده ،بالرغم من عطشه وجفاف قلبه إىل قطرة اّ
اّ

أن تكون متبادلة.

ابتسمت له ابتسامة و اّد خالص يمأل قلبها ،لك اّنه ليس كام يريد ،سألت
ْ

النظر إىل وجهها الذي يتم اّنى اّأل يفارقه
عن حاله وحال خالتها ،أطال هشام
َ
حلظ ًة من عمره قبل أن جييب..
 وحشتيني.نارا..
نظرت "أرسار" إىل األرض ،ووجنتاها تشتعالن ً
 -ل داعي هلذه الكلامت بيننا ،اّإنا ختجلني.

ٍ
بنظرة شعرت "أرسار" اّأنا ناية حبلٍ طويل كان بيدهيا
سبح يف عينيها
َ

ينفلت اآلن من بني أصابعها..
ُ

كل ما تستطيعنيَ قوله بعد اّ
 ل داعي!! هل هذا اّكل تلك السنوات ،نفد

حبي ،أمل اّ
تفكري يو ًما أناّني اّ
أقو
ختطيت الثالثني بعامني ،ومل َ
صبي ولن ينفد اّ

عىل الرتباط بغريك ألنه لن يوجد هنا غريك.

ٍ
يتمزق ،مت اّنت البكاء عىل
ثم أشار إىل قلبه يف
قلب "أرسار" اّ
مشهد جعل َ
اّ

صدره الذي تعلم أنه يمل قل ًبا يعشقها ،حتاول أن تفهمه حقيق َة قلبها ،ما
حبا صاد ًقا غال ًيا ،لكنها ل تستطيع التجاوب
يبها ًّ
عساها أن تقول ،تعلم أناّه اّ
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احلب حادثة
بالرغم من اعتيادها عليه منذ أن تف اّتحت عيناها للحياة ،ترى اّ
أي مقدمات أو أسباب ،ترتك القلوب ترت اّدى بني احلياة
تقع فجأة دون اّ
ُ
واملوت ،بني النعيم والعذاب ،بني السعادة والشقاء .لو يعلم اّأنا يف انتظار

ُ
وبريق عينيه الذي ل
تلك احلادثة أكثر مماّا تنتظر أي يشء ،شعوره نحوها
ُ
تشتاق أكثر إىل بريقها الذي سيلمع بداخل قلبها ،تأبى ْ
أن
يلمع اّإل هلا جيعلها
ً
متبادل حتى ل تطفئه األيام.
تعيش ببيقه هو ،تريد بري ًقا

ٌ
فارق كبري بني ْ
احلب
نحب ،أو أن نتعايش مع َمن ُي اّب ،اّ
أن نحيا مع َمن اّ
ٍ
يف ذاته سعادة ْ
أي
فإن كان من
حتول إىل تعاسة .حاولت أن تنطق اّ
طرف واحد اّ

كلامت جتعله يفهم ما هي عليه ،فلم يمنحها تلك الفرصة..
أمتأكدة ِ
 ِأنت تظنني أنك ل حتبينني ،اّ
أنت من هذا؟!

ِ
ستعلمني يو ًما اّ
كنواة نخلة عمالقة ُغرست بداخله،
حبي يقبع بقلبك
أن اّ

أثرها اّإل بعد سنوات ،لك اّنها عندما خترتق األرض ستصبح يف
ل يظهر ُ
شموخ اجلبال.

وأمام صمتها أكمل:
ٍ
 ما رأيك يف ْبخطبة يمكن أن خترج من قلبك ما أعلم يقينًا
أن نرتبط

جمرد ترمومرت لقياس حرارة
أناّه موجود .خطبة لكنها ليست وعدً ا بالزواج ،اّ
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تنهدت "أرسار" تنهيد َة َمن ل حيلة له يف قلبه ،هشام ظ اّلها الذي مل يفارقها
اّ

ستشعر اّأنا صخرة انحدرت
يو ًما ،اليد املمسكة هبا دو ًما ،والتي لو تركتها
ُ
فتحولت لفتات ،لكن ليست هي تلك املشاعر التي تتم اّناها،
من أعىل جبل
اّ
حبها
تتحرك يف قلبها جتاهه ل تقوى عىل حتريك مركب اّ
األمواج اهلادئة التي اّ
الضخم الذي يقبع بداخلها..

أنت َمن أجري نحوه حلظة خويف وأملي
أنت أقرب إنسان إ َّيلَ ،
 -هشامَ ،

فيضمني يف عباءة حتوي َ
أمان العامل ،أنت عمري ك اّله بسنواته
وعجزي،
اّ
ومجاله ،لك اّني ل أستطيع ْ
أن أشعر بام تشعر به جتاهي.
َ

احلب التي اّ
تبداّ لت اّ
حتتل وجهه بعد كلامهتا إىل مالمح حزن
كل مالمح
اّ

للتو ،فقال:
يقطر د ًما من قلب ُذبح صاحبه اّ

القلب ل ينجب اّإل
احلب احلقيقي هو الذي يولدُ من رحم القلب..
ُ
 -اّ

حقيقيا واحدً ا ،وما عدا هذا فهي مشاعر متب اّناة ل حتظى
حبا
ًّ
مرة واحدة ًّ
اّ

ٍ
بنسب ول مرياث ،صحيح اّ
احلب ل يقتل لك اّنه يع اّلقنا بني املوت واحلياة،
أن اّ
لكن أقرب مماّا تتخيلنيْ ،
وإن مل
وإىل أن تعلمي سأبقى يف انتظارك معل ًقاْ ،

جتديني يو ًما فهذا ل يعني اّإل أنه قد فارقتني احلياة.
قاهلا ،وهو يبتعد ويفسح هلا الطريق.
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لو كنت أعلم أناّني سأذوب شو ًقا ..وأملًا
ْ
لو كنت أعلم أناّني سأصري شيئًا من عدم؛
لبقيت وحدي ،أنشد األشعار يف دنيا ..بعيدة
وجعلت بيتك واح ًة أرتاح فيها ..اّ
كل عام
زائرا كالناس يكفيني السالم" ..فاروق جويدة"
وأتيت بيتك ً

شاردة هي يف اّ
كل ما قيل...

يقطع حديث إبراهيم مع إسامعيل وياسني اّإل املفتاح يدور يف الباب
مل
ْ

لتدخل منه وتلقي السالم ،اّ
مهت بالدخول إىل حجرهتا فاستدعاها احلاج
إبراهيم لتلقي التحية ،و َمل ل وهو يرى يف وجه "منى" ما يعرف نتيجتَه من

الرفض املح اّقق.

آخر ما مت اّنته يف تلك اللحظة املشاركة التي لو علمت حقيقة املجهول ما
ُ

أقدمت عليها ،اّ
كل ما أرادته أن تلقي بجسدها احلائر عىل رسيرها ليحتضنها
َ
فتطمئن ،ختشى من اختفاء هشام من حياهتا ،هل ُيعقل اّ
داخل
أن قلبها ينبض
اّ
بحبه ً
خفيا ل تشعر به؟! ْ
حبه قد تس اّلل إىل خالياها
نبضا ًّ
أن يكون اّ
ضلوعها اّ

دون ْ
أن تشعر كالرسطان ،ل يؤمل ول يظهر اّإل فجأ ًة ونحن عىل مشارف

عمرا تبحث عن بريقها وهي جتهل اّ
فقدان احلياة؟! ْ
أن بري ًقا أمجل
أن تعيش ً

This PDF document was edited with Icecream
وأقوى يلمع يف قلبها ولEditor.
يصلها ُ PDF
وميضه؟
Upgrade to PRO to remove watermark.

56

بئر ُ الحيرة

دخلت عىل استحياء متتداّ أطراف أصابعها الرقيقة للضيف بسال ٍم عابر

معا يف
رس تفتح أمامها بئر احلرية والندم ً
تعلم حلظتَها أنه سيكون كلمة ٍّ
مل ْ

ٍ
ريا يف أحالمها ،تلك
آن واحد ،لمست يدهيا يداه لتشعر بإحساس مت اّنته كث ً
ُ
خيال الفتيات حول الرجل الذي سيخطف قلبها
األحالم التي ينسجها
ٍ
عمرا،
وروحها من
َ
نظرة أو ملسة يد ،مت اّنت للحظة أن تبقى يداها يف يديه ً

َ
الرعشة يف بدنا لتلتقي
رفعت رأسها لرتى
الرجل الذي أرسى تلك اّ
ً
مخري البرشة ،أسود الشعر ،له عينان سوداوان
طويال مهي ًبا
أعينهم ..كان
اّ
ٍ
ولكن بجاذبية شديدة ،تيضء وجهه ابتسامة
بوسامة
واسعتان .ل يوصف
ْ

ذقن خفيفة يف ٍ
خترج من شفتني فوق ٍ
ثقة وهدوء وأدب شديد.

يستطع هو بالرغم من ُمح ٍ
رة خفيفة ل اّفت مالحمه أن يزيح عينيه عن
مل
ْ

دوامتان عميقتان .انتبه ٌّ
كل منهام لطول بقاء
عينيها اللذين سحباه ،اّ
وكأنام اّ
لتغيب عن األنظار،
رست بينهام ،فابتعدت
تعانق أيدهيام ،ونظرة غري قصرية
ْ
َ
دوار ،ويف عقلها حرية.
دخلت حجرهتا ويف رأسها ٌ

منذ حلظات ،مت اّنت أن تلقي بجسدها عىل رسيرها ليحتضنها ،اآلن ل

يترسب من قلبها هذا
تريد أن يلمس يدهيا أو ترى عينيها ُّ
أي يشء حتى ل اّ

مرة.
ُ
اإلحساس البديع الذي تستشعره اّ
ألول اّ

نحوها ً
تستطع تفاديه ،أصاهبا لتنزف
سهام مل
َمن هذا الرجل الذي أطلق َ
ْ

عرو ُقها حلنًا عذ ًبا
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أن تفوح رائح ُته اّ
نحوه هبذا
لكل َمن يف البيت .مل تقابل من قبل َمن شعرت َ
فلم
الشعور حتى سكنها
ُ
اليأس من حادثة اّ
حب ختطف روحها وقلبهاَ ،

اآلن؟ وجتاه َمن؟

هزت رأسها لتفيق ،جيب أن تنسى مقابلته
هذا الرجل جاء خيطب أختها ،اّ

بأي يشء ،ل يعقل أن تعجب برجلٍ يف
وإحساسها ،جيب اّأل يشعر أحدٌ اّ

أفكارها ومشاعرها تتصارع.
عم ِره وظروفه..
ُ

مل يسمع هو بعد لقائها شيئًا مماّا ُيقال ،رأسه يغوص يف بح ٍر عميق من

أي رؤية اّإل رؤية عينيها ،يشعر
أي صوت ،وعينيه عن اّ
األفكار يسداّ آذانه عن اّ

اّ
أن شيئًا اخ ُتطف من داخله.

ظهرت فجأة واختفت فجأة لتحمل ما
َمن هذه الفتاة اجلميلة التي
ْ

اختطفته منه وتغيب؟ َمن التي امتداّ ت يدها إليه فش اّقت صدره يف حلظة،
ومحلت قل َبه عن ِ
طيب خاطر منه ،ورحلت؟

ري جاءت لتسحبه داخل أعامق بح ٍر
عروس البحر التي وصفتها األساط ُ

اجلنية التي هتوي بقلوب الرجال؟
تالمس أمواجه َ
وجهه اآلن؟ أم اّ
يشعر اّإل ٍ
بيد َ
ويوجه له سؤال مل يسمعه..
توضع عىل كتفه،
مل
اّ
ْ
 -اؤمرين يا حاج إسامعيل.
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 -سيكون الغداء عندي يوم اجلمعة القادم.

هل غاب فرتة مناقشتهام عن الوعي فلم يسمع اّإل صخب أمواجها
ٍ
حتى بعد ْ
استشعرها
هام فيها عىل وج ِهه لدقائق
أن غابت ،أفاق من
غيبوبة َ
َ

ساعات ،منذ قليل كان يتم اّنى الرحيل من هذا البيت ،اآلن اّ
كل ما يريده نظرة

ٍ
ٌ
أخرى ،اّ
بكلامت قليلة كا ُمل َخدر أجاب:
ثم
كأن عينيها
إدمان انترش يف دمائه ،اّ

 -بعد إذنك ،وإذن احلاج إبراهيم اجلمعة القادم سيكون الغداء عزومتي

مطعم من مطاعم السمك الشهرية هنا.
لكم يف
ٍ

أن تلك العزومة ٌ
ظن أحدهم اّ
التقرب من "منى"؟!
هل اّ
رغبة يف اّ

ٌ
مرة أخرى ،يرى التي
اّإنا
رغبة اّ
ملحة من داخل صدره تدعوه لرياها اّ

خطفت قلبه ،وعادت إىل أعامق البحر ،وتركته وراءها خايل الصدر والنبض.
مرة أخرى اّإل برؤياها اّ
لتغذي روحه
تو اّقفت الدماء يف عروقه ،ولن جتري اّ
نسيجا
التي ُحرمت من تلك املشاعر الرقيقة ،امتداّ ت خيوطها بداخله لتغزل
ً
ِ
برداء السعادة والنشوى.
كساه
مل يعدْ ياسني من اإلسكندرية بعد تلك ال اّلمسة إىل القاهرة بالرغم من

عودة جسده ،ومل تبقَ روح "أرسار" باإلسكندرية ،بل سحبتها يديه معها

فتس اّللت إىل خالياه لتمنح جسدَ ه اخلايل من الروح حيا ًة لتحرسه روحها
روحه وقلبه هناك بني
الشفافة إىل أن جييء .وكام عاد ياسني عا َد هشام ،ترك َ

يدهيا ويف عينيها ،ورحلَ ،
 PDFبال أدنى
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َمن قال اّ
احلب جيب ْ
احلب هو الكبياء ،فال معنى
أن يكون بكبياء؟ اّ
إن اّ

نحبهم عىل كبيائنا.
اّ
للحب إن مل يرص َمن اّ

تل اّقته أ اّمه بعيني صقر ،تلحظ اّ
أمن صغاره،
كل صغرية يمكن أن ختدش َ
الفريسة الوحيدة التي ترقبها من ٍ
ريا
بعيد بيت "علية" وإبراهيم ،ستح اّلق كث ً
ِ
رفات حياهتام وهي تلتهم
بجناحي الفرح عند انياره ،ستقف بعيدً ا وتتأ اّمل
ابنتيهام.
َ
حلم قلبي ْ

 -ماذا بك يا هشام؟

ليطل يف عينيها املاكرتني ،يرى فيهام اّ
اّ
كل ما تريد ْ
أن
رأسه
رفع هشام َ

ُتفصح عنه:

ِ
وأنت تعرفني؟
َ ِ -مل السؤال

تستطع حمسنة اّإل أن اّ
تنكس رأسها ً
قليال حتى تغيب عيناه عن عينيها:
مل
ْ
نبطشية يف املستشفى ملداّ ة أسبوع ..ل تقلقي.
 عندياّ

دخل هشام إىل غرفته التي اّ
حتتل جدرانا صورها من م ْن َبتها لشباهبا ،أخرج

مجع هبا القليل من مالبس سيحتاجها ألسبوع،
من الدولب شنط ًة صغرية َ
صدره كأنه يملها
جيمع فيها شجاعته وكبياءه ،فأثقلت الشنطة
حاول أن
َ
َ

بعصبية وهو ينظر اىل املرآة ليلمح عينيها فيهام ،ويسأهلا:
عىل ضلوعه .ألقاها
اّ

ملاذا؟ لك اّنها مل ُ ِ
جتب.
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كوب من الشاي أعداّ ته له ،رأته أمام مرآته يف تلك
حلقته حمسنة ،ويف يدها ٌ

اللحظات فابتعدت عن باب الغرفة حتى ل يراها ،ويعلم أنا رأت حلظ َة

انكسار قلبه.

***
اّ
بقيت
سيظل الرصاع بني الضعف والقوة داخل نفس اإلنسان طاملا
ْ

خضوعا وبكا ًء ،نظهر القوة عز ًة
أنفاسه ككفتي ميزان ..نظهر الضعف
ً
بالقوة.
وهيبة ،أو نظهر الضعف وداخلنا اّ
يضج اّ

ليبقى
قوة هو أقسى رصاع ُي اّطم دواخلنا.
ُ
إظهار ضعفنا اّ

ٍ
سنوات طويلة حتاول فيها جاهد ًة ْ
أن تنفض عن رأسها
مرت الثالثة أيام
اّ

لكن أين هلا بتلك القوى؟
إحساسها العميق به ،حتاول دفعه عن رأسهاْ ،
َ

ٍ
ضعف عاطفى ينتاهبا يف حياهتا ،الضعف الذي
أول
خارت قواها َ
أمام اّ
سورا زائ ًفا ُخيفيه عن اجلميع ،جتهل اّ
أن اليشء الوحيد الذي
ستبني حوله
ً
الطمع يف اإلحساس بالطيف الساحر الذي
مرة أخرى هو
ُ
دفعه للحضور اّ
رست بينهام ،الدخول إىل املجال
ربط عينيه بعينيها ،الشعور بالرعشة التي
ْ
معا ،و ُيغلق إىل ما ل ناية.
الذي فتح
دوائره ليجذهبام ً
َ

تقرر ،اّإنا
جلست "منى" َ
أمام حمسنة صامت ًة ل تعلم ماذا تفعل ول ماذا اّ

ٍ
نقطة يف بئر
يف أقىص
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روحها ،أرادت أن تلقي هلا خالتها ً
حبال من الطمأنينة لتنقذها ،الرجل بالفعل

كرمه
تزوج وأنجب؛ ملا صداّ قت هذاُ .
تعوضه األيام ،ولول اّأنم قالوا إناّه اّ
لن اّ

وروحه طيبة ،لكنها مع اّ
كل هذا ل تتم اّنى اّإل هشام ،تتم اّنى أن تقتنص
حامتي،
ُ
من "أرسار" أي يشء.

 -ما الذي يدور يف بالك يا "منى"؟ هل تريدين املوافقة عىل رجلٍ أرمل

لديه ٌ
طفل لتستمتع "أرسار" بأناّك اّ
أقل منها؟

أن يفوتني اّ
 أخشى ْكل يشء ،ول أجني يف النهاية اّإل الندم.
أي ندم؟ "أرسار" أعلنت هلشام َ
رفضها منذ أيام ،لن جيدَ أمامه
 -ندم!! اّ

ِ
أردت دو ًما عندما اقرتب؟!!
اآلن غريك ،هل سترتكنيَ ما

تستقر عىل
قالتها حمسنة ،وتركتها خلياهلا اجلامح تركب حصا ًنا بر ًّيا لن
اّ

ظهره ،مصريها ً
حتام إىل الوقوع.

تلق هلا َ
أن خالتها مل ِ
لو تعلم اّ
نارا حارقة تصلها
حبل النجاة بل أضاءت هلا ً

وروحا بريئة معها؛ ما
روحها
من بئر احلرية إىل بئر الندم الذي
ُ
سيعرص َ
ً
نار الكراهية واحلقد عىل اجلانبني.
تلمست طري ًقا حتيطه ُ
استجارت هبا ،وما اّ

تظن اّأنا صعدت من بئر احلرية إىل أنفاس النهار لتعلن
عادت من عند حمسنة اّ
للجميع َ
بروح مكسورة.
تقبله إبراهيم
ٍ
رفضها الذي اّ
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حاولت "أرسار" العتذار ألبيها عن املجيء للغداء ،حتاول جاهد ًة أن

ٍ
َ
للمسة أخرى من يديه ،أن تلملم
شوق عينيها لعينيه ،وجاذبية يف يدهيا
ختفي
ضع ًفا اّ
حطم أسوار قلعتها احلصينة حتى ل تسمع ُ
صوت سقوط
آذان أبيها
َ

أي موقف ُحمرج تضع
أحجارها املدوي .رفض أبوها العتذار ،خيشى من اّ
فيه "منى" أ اّمها فأراد منها أن تكون سندً ا هلا.

ِ
اهلدوء اّ
صوت اهلواء عىل كورنيش اإلسكندرية،
يلف السيارة اّإل من

مت اّنى ياسني أن يمل معه شو ًقا ملَن جتلس خلفه ،يراها قل َبه وتشتاق هلا عيناه،
رأسها عىل ٍ
غفلة منها لتلتقي أعينهم ،روى
حرك مرآة السيارة نحوها ،رفعت َ
اّ

كأس الشاّ قاء .قل ُبه يداّ ثه أناّه
شوقهام ً
احلب أم ُ
كأسا مل يعلم أحدمها أهو ُ
كأس اّ
ِ
ومجاهلا لن تلتفت له بظروفه التي حتيط
املستحيل بعينه ،فتا ٌة يف مثل عمرها

به ،وبعم ٍر يكاد يقرتب من ضعف عمرها ،وعقله خيبه اّ
بأن بعض املستحيل

صار حقيقة.

الرصاع يشتداّ مع نفسه يف جانب البئر ،ويف اجلانب اآلخر أرسارُ ،حمال

ْ
يتخيل أحدٌ  -حتى هو -ما يعتمل يف قلبها الصغري ،قلبها الذي مل ينبض
أن اّ

بحب ٍ
اآلن لرجلٍ جاء خيطب أختَها وسرتفضهً ،
أحد من قبل ينبض َ
حتام
اّ
سيتخيل اّ
أن َمن
عجب بمنى ،فكيف
سيشعر بطعنة الرفض حتى ولو مل ُي َ
ُ
اّ

تصغرها ستوافق به ليتقداّ م خلطبتها؟
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حترك
هذا
ُ
الشعور هالك ل حمالة ،جيب أن تتخ اّلص من جنني اّ
حبها الذي اّ

سفاحا لتعلن رصخاته اللعنة عليها ،وعىل َمن
يف رحم قلبها قبل أن يو َلد
ً
أحبت ..مجعتهم منضد ٌة واحدة يف املطعم.
اّ

جتاهد "علية" لتتواصل "منى" مع ياسني ،جتهل أنه َ
نفض أمرها من رأسه،

ٌ
متواصل بينام ياسني ياول ْ
أن خيفي رغبته العارمة يف
احلديث بني الرجال

املغرد ،ل يعلم اّ
أن ما ختشاه ْ
أن يطفو شعورها
النظر إليها ،وإنصاته إىل صوهتا اّ

سطح عينيها اجلميلتني ،فيفضح أمرها.
فوق
ِ

بتأكد ٍّ
انتهت العزومة اّ
كل منهام من أمره ،تلك املشاعر لن تأيت اّإل

لكن عىل ٍّ
كل منهام ْ
مشاعره الوليدة يف قب
أن يدفن
مرة واحدة يف العمرْ ،
َ
اّ

النسيان.

إن القبور ُحتفر يف باطن األرض فقط ،بداخل ٍّ
َمن قال اّ
كل م اّنا قبه الذي

روح اّ
كل عزيز راحلٍ عن دنيانا ،نك اّفنه بدماء قلوبنا
هو الفراق ،ندفن فيه َ
ِ
اّ
بآهات أشواقنا حتى ْ
وإن كان عىل قيد احلياة.
ونصيل عليه

احلب اّإل بنكهة الطمع
نفسه يف فرصة لقاء ..وهل ُيصنع
اّ
طمعت ُ

فأي ُحم اّب هذا الذي مل يطمع يف امتالك حمبوبه ،والتهامه وهو
والمتالك؟! اّ

بني يديه ..الطمع هو السكر الذي َ
احلب الدافئ ل ُيمتع
يوضع يف فنجان
اّ

قلوبنا وأرواحنا.
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قرب الغروب ليكون هذا األسبوع الفرص َة
 -سأحض يوم اخلميس َ

األخرية للتفكري والقرار( .قاهلا وانرصف).

متحرسا عىل عناد ابنته اّ
سيتكبد
أن ياسني
يكن إبراهيم يعلم وهو يقف
مل ْ
اّ ً
اّ

يتم
مرة ثالثة من القاهرة إىل اإلسكندرية يف أم ٍر يمكن أن اّ
مشق َة السفر اّ
ملرة أخرية ،ل يسعى لسرتداد قلبه بل
هاتفيا ليمنح َ
ًّ
نفسه حقاّ رؤيتها ولو اّ

لالطمئنان عليه..

سيرتكه هلا بكاملِ إرادته ع اّله ينبض بني يدهيا يو ًما ،اّ
فيذكرها به.
***

احلزنٌ ..
كلمة من ثالثة حروف ،تفتح ثالث دوامات هائلة..

احلاء حرية ،الزاي زمن ،النون ندم..

تتحول احلرية بالزمن اىل ندم"
احلزن يقول "قد
اّ

لكن ًّ
ُ
قادر عىل ابتالع عامل ٍ بأكمله..
ثالثة أحرف ،اّ
كال منهم ٌ
خيم احلزن عىل بيت إبراهيم طيلة هذا األسبوع..
اّ

تعترص روحه ،وتقطر أملًا لرفض رجلٍ قداّ روا معدنه الغاىل ،نفضت

يشعر به
األمر بر اّمته ،وساعدهتا خالتها التي تشعر بام
"منى" عن رأسها
َ
ُ
وعلية من ٍ
حزن يروي قلبها الظمآن ،ويدفع دماء السعادة جلسدها،
إبراهيم
اّ

التأهب لرحلة النشوى بالنتصار.
بدأ الصقر الذي يسكن قلبها يف اّ
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سيمر عىل "أرسار" من ٍ
مرة أخرى،
كم
ْ
وقت حتى تقابل هذا اإلحساس اّ
اّ

كونه أرمل ،ولديه طفل ،عىل العكس
هكذا كانت حتداّ ثها نفسها ،ل يعنيها ْ

تشفق عىل هذا الطفل من ْ
ُ
أن يقع فريس ًة لزوجة أب مثل "منى" التي ل
هي
وأي عذاب سرياه ،لقد أحسن ُ
اهلل إليه
أي أمل سيعيشه اّ
يعنيها يشء اّإل ذاهتا ،اّ
وإىل ابنه برفضها ،لكن ..ما جناي ُتها لريحل ،ويرحل معه قلبها ،متى ستسرت اّد
روحها التي سكنت محامة بيضاء ترافقه ذها ًبا وجميئًا ،هل ستعود تلك احلاممة

احلب الذي ل يعود منه ضآل؟
يو ًما ،أم اّأنا ستتوه يف فضاء اّ

حاول إبراهيم أن اّ
يبها؟
يتحىل بالصب آلخر حلظة ،هل تعتقد "منى" أنه ل اّ

اّ
كحبات مسبحته التي اقرتبت من كثرة التسبيح أن تنطق
إن قلبه هيوى عليها اّ

ٍ
بالستغفار ،اّ
سهاد وشجن عميق ،سأهلا
دق باب غرفتها ليجدها غارق ًة يف
ٍ
ْ
دمعات صغرية ل
قرارها األخري؟ حاولت أن ُختفي عنه
إن كان الرفض هو َ

ترس له بمكنون
تريد أن تسقط وتأبى الرحيل ،مت اّنى أن هتوى بني يديه وتنهار ،اّ
قلبها ،تستنقذه لينقذها من أمل حريهتا وشقائه ،تطلب منه أن جيدل جسده
ً
ومتزق
حبال ،ويمتداّ به إليها ليخرجها إىل سطح احلياة حتى لو سقط هو ،اّ

ألف قطعة.

رأت "منى" اّ
كل هذا يف مالحمه الساكنة اهلادئة اّإل أنا ظ اّلت متمسكة

ٍ
ِ
مدو..
بحبال حمسنة البالية التي ل تنبئ اّإل عن
سقوط ٍّ

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

66

بئر ُ الحيرة

 نعم ..سأذهب إىل خالتي يوم جميئه من اّأول النهار ،ولن أعود اّإل ًليال

بعد رحيله ألج اّنبكم اخلجل.

ظهره التي رفضت أن تصعدَ عليه لرتى
اّ
ثم أدار هلا َ
هز رأسه لبنته ،اّ

النور ً
بدل مماّا حتياه من ظالم .كم تشقى "أرسار" بمجيئه وعدم قدرهتا عىل
َ
رؤيته ،سيجيء ُلري َفض ولن يقابله اّإل والدُ ها ليعلن له الرفض ،ح اّتى احلاج

َ
خجل من املجيء.
إسامعيل

ُ
ماذا تفعل؟ قلبها ُ
روحها
تنهشه
مرة ،إن كانت ُ
رغبة لقائه ،ولو آلخر اّ

انتظرت قبل الغروب يف الرشفة
سرتحل معه فلتودعها الوداع األخري!
ْ

ُ
الصغرية التي اّ
احلب ،أرادت وبشداّ ة أن
حتمل يف قلبها
تطل عىل البحر
َ
شعاع اّ

تلمحه ولو ِمن بعيد.

القلوب احلزينة حز ًنا عىل حزن ،الشمس التي
يا للغروب الذي يكسو
َ

قلوب احليارى لرتسو يف قاع األحزان.
َتغ ِرق يف قلب البحر ف ُتغرق معها
َ

بوميض خشيت أن ينعكس عىل ِ
ٍ
ماء البحر
ظهر ِمن بعيد لتتبعه عيناها

يسمع د اّقاته من ِ
ٍ
فرط
بنبض خشيت أن
فيد اّله عىل كيانا ا ُملنتظر ،خيفق قل ُبها
َ

رأسه إىل الرشفة لتلتقي
ب الطريق ليتو اّقف فجأة يف املنتصف ،رفع َ
حنينه .ع َ

أعينهم ..هل شعر بوجودها؟ هل حداّ ثه الغروب عنها وعن انتظارها؟ أم اّ
أن

هداه؟
ليسري
عينيها
 PDFضو َء
وأرسل له
صدره،
نبض قلبها اخرتق
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ٍ
ً
بنظرة قد تكون األخرية ،حداّ ثته عيناها حدي ًثا مل
طويال ليحظى
تسمر
اّ

ُ
يتخيله يوم التقت
أرست له بام
نفسه ،اّ
تصداّ قه ُ
يعتمل يف قلبها الصغري الذي مل اّ

يشعر به حقيقة؟ هل ترغبه كام يرغبها ،وتريده كام
مرة ..فهل ما
أعينهم اّ
ُ
ألول اّ

قدره أن يستقبلها؟
يريدها؟ لقد جاء اآلن ليو اّدعها ..فهل سيكون ُ

سهامهام
مل تعرف "أرسار" كيف تذهب بعينيها بعيدً ا عن عينيه،
ُ

ٍ
اضطرت للرجوع إىل الوراء
حرب غري متكافئة األطراف،
خترتق قل َبها يف
اّ
دهرا ،األسئلة تبارز عق َله وتطعنه
مرت دقائق صعوده السالمل ً
والنسحاب .اّ

ٍ
حتملها ..هل كانت يف انتظاره؟ هل ما حداّ ثته به عيناها
طعنات ل يقوى عىل اّ

مها من شداّ ة تع اّلقه هبا؟ أم َ
حقيقة؟ هل ما رآه كان طي ًفا وو ً
حان لقلبه أن
ِ
َ
احلب؟
يلتقط أنفاسه يف
رحلة احلياة التي حرمته من اّ

انتظره وحيدً ا،
طرقات خفيفة عىل الباب ليفتح احلاج إبراهيم الذي
ٌ
َ

هترب
"علية" تأسف عليه ،ومنى ترفضه ،وإسامعيل مأله اإلحراج ،وهي
ُ

من هواه ..اتاّسع عليهام صالون الستقبال الذي ضاق باألمس القريب،
َ
حوائطه ٌ
برق ورعدٌ ٌ ،
كلامت احلاج
أسف واعتذار ،قبل أن متطر عليه
رضب
ُ
َ

تنهد
إبراهيم بسيلٍ ل يعلم أنه يريده ،بل ويرجوه ،نظرا ُته حتمل استفها ًما ،اّ
إبراهيم أس ًفا وهو يقول:

 مقدارك عندنا ٍغال ،ولو اّ
أن األمر بيدي لكنت...
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ثم غرق يف صمته اآلسف.
اّ

 -هل أفهم أناّني مل أحظى بموافقة اآلنسة "منى"؟

الرفض من ِ
َ
فمه ..فانتزعه..
قاهلا وكأناّه يريد أن ينتزع
 -يعلم اهلل يا حاج إبراهيم بام يف قلبي لكم .أشعر من اللحظة األوىل

أناّكم ٌ
نسب رجل ذي ٍ
ٍ
ودين وحكمة ،وسيشجعني هذا
خلق
أهل يل ،أمت اّنى َ

وأجترأ ألطلب يدَ اآلنسة "أرسار" ع اّلني أحظى بنسبك.
اّ

قاهلا ورشايينُه ُيسمع تد اّف ُق الدماء هبا ،يشعر اّأنا ستنفجر ،وتطلق دماءه

لتستحلف إبراهيم باملوافقة .قاهلا وهو ل يعلم كيف استطاع نط َقها ..قاهلا

وهو عىل يق ٍ
ني من ٍ
رفض وشيك.

وجوم عجز لسا ُنه
انتابت الدهشة والذهول عيني إبراهيم ،وكسا وجهه
ٌ

عن النطق لدقائق ،وهو يستحلف آذانه بتكرار ما قيل ،حتى يده كانت

تتحرك غري مصداّ قة ما قيل..
اّ

لكن "أرسار" ما زالت صغرية مل ُتكمل دراستها بعد.
 "أرسار"!! ْأعتقد اّأنا ل اّ
تفكر يف الزواج اآلن ،رفضت الكثري مماّن تقداّ موا خلطبتها ،حتى

الدكتور هشام ابن خالتها رفض ْته.

يتاج هذه الكلامت َ
ليزن مقدارها الغايل الثمني ،علمه ِمن اّأول
مل يكن
ُ
ٍ
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ترتك الدهشة إبراهيم بعد ..ما هذا األمل الذي يتحداّ ث به احلاج ياسني؟

مرتني ،يا للخجل الذي
عرض نفسه للرفض اّ
هل يريد نس َبه لتلك الدرجة؟ ُي اّ
أيضا ،الرجل ل يستحقاّ اّ
سيشعر به عندما ترفضه "أرسار" ً
كل هذا.
ُ

رشع اهلل ،ويعود بالرفض،
هم أن يذهب إىل ابنته خيبها بام سمع كام يأمر ُ
َّ

اّ
ُ
يدث له من أرضار يف جتارته ،بالرغم من شعوره
تذكر صديقه وما قد

ِ
فآثر أن يسمع الرفض مبارش ًة منهاَ ..ف َعال صو ُته
برجولة وشهامة ياسني؛ َ
مناد ًيا عليها.

***
ِ
اّ
وتضخ
جنبات القلب فت اّتسع حجراته
احلب
يب ل يكره ،ييضء
اّ
َمن اّ

احلب للجميع.
دماء اّ

يب ،فمساحة ُ
عن أن
الكره السوداء يف القلب ْتعميه حتى ْ
و َمن يكره ل اّ

نفسه.
اّ
يب َ

املفتاح يف الباب ليظهر هشام الذي مل يتو اّقع وجود "منى" هلذا الوقت
دار
ُ

شعاع أمل يدفئ
هبت تستقبله وهي حتاول أن جتدَ يف وجهه أو عينيه
اّ
َ
املتأخر ،اّ
دون اكرتاث اّ
روحها الشاردة .ألقى السالم َ
واجته
قلبها
املتجمد ،ويطمئن َ
اّ

ٍ
نظرات حثاّتها فيها عىل اّ
الذهاب
مبارشة إىل غرفته ،تبادلت هي وخالتها
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علم اّأنا هي ،اعتدل يف جلسته بعد ْ
أن كان قد
خلفه ..د اّقات خفيفة عىل بابه َ
ِ
ً
خجال ل تدري
جتر خلفها
ألقى بجسده ا ُملنهك
كروحه عىل رسيره ،دخلت اّ
عمن؟
كيف تداريهَ ،من جيب أن يبحث اّ

شفاهها النطق به ،يف
ري الذي لن تستطيع
ُ
كانت حتمل يف قلبها الكث َ

حبيس ضلوع
ريا،
جمتمعاتنا ل تقوى الفتا ُة عىل الترصيح
باحلب ،يبقى أس ً
اّ
َ
أن ُي اّرره هو ،أو يصدر يف ح اّقه ً
صدرها إىل ْ
حكام باحلبس مدى احلياة ،أمل

قول َمن جاءت متيش عىل استحياء قالت" :يا ِ
يسمعوا َ
ري
أبت استأجره إن خ َ
القوي األمني"
َمن استأجرت
اّ

نظراهتا تستعطفه ْ
أن يلني ولو بكلمة ،حريهتا متأل عينيها ،ويقبع الندم
ُ

منزو ًيا يف أقىص أركانا ،فاجأها بسؤاله:

مؤخ ًرا؟
 -ما أخبار الرجل الذي تقداّ م لك اّ

اّ
ريها السؤال ،علم اّ
مؤكدً ا من خالتها..
شل تفك َ
ُ -يرفض هناك اآلن.

ضحك بسخرية ويأس ،وهو يقول:

 ًدائام ُختطئني ،أشعر أناّه ك اّلام ازداد عمرك زا َد خطؤك.

ُهبتت "منى" من كلامته ،وارتسم عىل وجهها ٌ
حنق ،مل تشعر به يو ًما..
 -ك اّلام ازداد عمري زاد خطئي!
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هز رأسه عالم َة اإلجياب..
اّ

مر ِ
بك؟ أين العقل الذي هيدي للصواب
 آملتك كلاميت ،أين احلكمة فيام اٍّ
واحد
اإلرصار عىل تكرار خطأ
أي معنى يمكن أن يرشح
كرر اخلطأ؟ اّ
َ
ول ُي اّ

طيلة اّ
كل تلك السنوات؟

ابتلعت "منى" ري َقها بعد أن وقفت كلام ُته يف حلقها ع اّله يزيها وهي
ْ

تقول:

 -مل أتو اّقع يو ًما منك تلك الصفعة يا هشام.

ٍ
وهيز رأسه بأسف:
يتنهد
بصوت مكتوم ،اّ
وضع ك اّفه عىل عينيه ،وهو اّ

 -ساحميني يا منى ،أردت أن تفيقي فاضطررت إىل تلك الصفعة كام

تقولني ،يا ابنة خالتي بعض الصفعات نجاة ،وبعض الضحكات موت..

قد يضحك يف وجهك َمن يمتلك كر َه العامل لك ،وقد يصفعك َمن يتم اّنى
ري الدنيا.
لك خ َ

أزاحت تلك الكلامت َ
بعض ُمحرة الصفعة ،فأرسعت لتقول:

 -وأنت ،تتم اّنى خري الدنيا يل.

هز رأسه وهو يقول:
اّ

 ِأنت ُ
لقلت لك وافقي ،لقلت لك إناّه من
ابنة خالتي ،لو استرشتني
ُ

األفضل ِ
قطارا زار حمطتك من ْ
قطارا لن جييء.
أن تنتظري ً
لك أن تلحقي ً
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يأسه هو َمن يتحداّ ث أم
أغمضت عينيها وهي ل تعرف بامذا جتيب ،هل ُ

أمله؟

 وأنت ،هل ستلحق بالقطار أم تنتظر؟وجها لعملة واحدة..
أضحكته كلامهتا امللتوية ،هي وأ اّمه ً
 ل يا منى ،أنا سأغادر حمطة النتظار بأكملها.جتمدت
ثم تركها وانرصف ،سمعت
َ
صوت باب الشقة ُيغلق ِمن خلفه ،اّ
اّ

اّ
وتعض عىل يدهيا من الندم.
مكانا ،وهي تبكي حداّ النيار،
***

وسداّ ت األبوابَ ،من يريدك
مهام انارت اجلسور
ْ
وتعرجت الطرقات ُ
اّ

ب الطرقات ويفتح
بحقاّ سيعرف كيف يصل إليك ،سيبني اجلسور ويع ُ
"أحبك".
األبواب ،فقط ليقول لك :اّ

سمعت نداء أبيها وهي يف حجرهتا ُتعاين شو ًقا أبكاها ،خرجت حتمل

فهب واق ًفا ،أتى بحره بامتداده حتت ضوء
بؤس العامل عىل كتفيها ،ملحها اّ

أمواجه اهلادرة عىل أن تلفظه عىل
القمر ،مت اّنى يف تلك اللحظة أن تبتلعه
ُ

شاطئ األمل والعذاب.

اخلجل:
PDFيصبغه
ووجهه
نظره إليه،
ُ Editor.
اّ
وجه إبراهيم َ
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 سأسأهلا أمامك ،أنت تعلمني اّأن احلاج ياسني تقداّ م إىل أختك ومل

توافق ،اآلن هو يطلب يدك رغب ًة منه يف نسبنا ،أردت ْ
أن يسمع الر اّد منك

مبارشة.

رفعت رأسها يف ذهول لتنظر إليه ،ل تصداّ ق ما تسمعه ،هل وصله

رست
جمرد تلك النظرة البعيدة التي
إحساسها؟ هل شعر بام
ْ
ُ
تشعر به من اّ

بينهام؟ هل للمشاعر مدى ْأم أنا موجات بال مدى؟

عادت عيناها إىل األرض يف خجلُ ،يلقي ضوء قلبه إىل قلبها لتمتداّ بعد
ْ

ألقت ما كانت حتمله عىل أكتافها منذ حلظات
جزر ،لتحيا بعد مشارفة املوتْ ،
ْ

هربت من عينيها.
حتى دموعها
ْ

صمتها مع خجل اّ
يلف أوصا َفها ،فح اّفزها عىل
اّ
تعجب إبراهيم من ْ

أنفاسها الالهثة:
اجلواب ،أجابت عىل عجلٍ وهي تلتقط
َ

 ْ(ثم أرسعت إىل الداخل)
إن وافقت سأوافق يا أب .اّ
أرادت أن هيدأ قلبها الذي كاد أن يتوقف عن العمل من هول املفاجأة،

فرحا.
حتى ياسني مل يتو اّقع موافقتها ،فطار قلبه ً

هل سمع أحدٌ من ْقبل عن ٍ
قلب ياسني يف تلك
قلب ابتسم؟ لقد ضحك ُ

ِ
اللحظة ،أرسل ضحكته إىل اّ
جسده لتهنئها..
كل خاليا
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َ
 يقولون اّخجل الفتاة معناه املوافقة ..هكذا يقولون.
إن
هبت إبراهيم وهو ل يعي ما يدث حوله ،استأذنه يف دقائق ليلحق بابنته،
َ

أرسعت إليهام "علية" بعدما لحظت حركة غريبة .كان يسأهلا يف ذهول ْ
إن
ُ
أفضل
برة ،تقداّ م خلطبتها
كان ما سمعه حقيقة ،ما ُ
سبب تلك املوافقة غري امل اّ
شباب اإلسكندرية ،وأغناهم ،وأفضلهم حس ًبا ونس ًبا..

يدفعك للزواج برجلٍ أكب منك بأربعة عرش عا ًما ،أرمل
 -ما الذي ُ

وعنده طفل ،ح ًّقا إناّه رجل ليس كمثله رجل ،لكن...

لسانا ،والفرحة تغزو قلبها وعينيها ،فأجابت:
اخلجل يعقد َ
 هذا الرجل اشرتى نس َبك فلامذا نبيعه نحن؟ كام قلت إناّه رجل،أن أر اّبيه معه ،فوق اّ
والرجولة أصبحت قليلة ونادرة ،ابنه اليتيم أريد ْ
كل هذا

أنت تعلم تكاليف الزواج وظروفنا ل جيهلها أحدُ نا.
واألهم َ
اّ

ٍ
نظرت "علية" إىل ابنتها ،ترى احلكم َة يف اّ
كلمة خترج من فمها:
كل
تدع اهلل عندما رأيته ْ
أن جيعله من أهل بيتك ،لقد استجاب
 -إبراهيم ،أمل ُ

كالم العقل اّ
فتوكل عىل اهلل.
اهلل دعو َتك فال تر اّد الستجابة" .أرسار" تقول َ

يب "علية" ،ويرتم عق َلها وحكمتها ،ل خيطو خطوة اّإل
إبراهيم اّ

نظر هلا نظر َة استفسار:
بمشورهتاَ ،
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لنطمئن عىل ٍ
 اّبنت من بناتنا يف بيت رجلٍ بمعنى الكلمة
توكل عىل اهلل
اّ

يكون سندً ا للبنتني من بعدنا ،هل سيضري "أرسار" أنه أرمل ولديه طفل؟
بحب ابنه ،وستعامله
"أرسار" بحكمتها وطيبتها وعقلها ستكسب قل َبه أكثر اّ

كابنها ..وكام قالت "أرسار" لن يك اّلفنا يشء.

الطيب الذي ذاق ألوا ًنا من الشقاءً ،
وبدل من ْ
أن
ظهر الرت اّدد عىل وجهه اّ

تريه ابن ُته الكبى أضافت إليه لو ًنا آخر..
 -ومنى يا "علية"!

" -منى" َمن قطعت رزقها بيدهيا كام تفعل طيل َة عمرها ،ليست تلك

مجيعا أن نرشدَ ها للسعادة ،لكنها ترفض اّإل أن تبقى يف
املرة األوىل ،حاولنا ً
اّ
ثم اّ
إن
صداقتها للشقاء ،فهل سنبقى "أرسار" بجانبها
ونتحرس عليهام ً
معا ،اّ
اّ

أمام ُمنى ،اّ
(ثم
أكثر َ
زواج "أرسار" قد يفسح الطريق َ
توكل عىل اهلل يا إبراهيم .اّ
وقبلتها)
نظرت إىل ابنتها اّ

 -ألف مبوك يا أرسار .بارك اهلل لك يف عقلك وقلبك وعمرك

وحياتك.

خرج إبراهيم للرجل الذي طال انتظاره ً
فاحتا ذراعيه ،ترت اّدد روحه بني

ٍ
ِ
واحلزن عىل "منى"..
الفرحة لـ "أرسار"
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 بارك اهلل يا حاج ياسني ،سيرشفنا نس ُبك.يوم ْ
استمر شقاؤه
أن التقت عيناه بعينيها،
كانت حلظة مل
ختطر عىل قلبه َ
اّ
ْ

ستعوضها له سعادة عمر ،خطفت قلبه لك اّنها احتفظت به ،سريى معها
أليام
اّ
ما مل يره ،وقلبه بداخل صدره..

 -ال اّلهم بارك يا حاج إبراهيم ،نس ُبك هو الرشف.

ُ
حتمل صينية القهوة غارق ًة يف خجلها،
خرجت "علية" وخلفها "أرسار"

ابتسام ُته حتمل اّ
كل معاين املو اّدة واحلنان ،السعادة ُحتلق بياسني عال ًيا ،يتم اّنى

أن يقطف هلا نجم ًة من السامء..

َ
ست البنات دين
 أمت اّنى أنأحض لـ "أرسار" الدنيا بني ك اّفيها ،موافقة اّ

رده ،سأكتب هلا اّ
فيال صغرية ،وهذا مهرها..
مهام فعلت وقداّ مت فلن أستطيع َّ
ْ

سأتك اّفل باجلهاز ك اّله حتى مستلزماهتا ،الشبكة التي تتم اّناها تشرتهيا من غري
(ثم نظر هلا نظر ًة
حدود ،الفرح بإذن اهلل سيكون يف أحسن فنادق القاهرة .اّ
أذابتها يف خجلها)

تعب اّ
عام يف
ذهلت "علية" مماّا قاله احلاج ياسني
ْ
فبادرت بإطالق زغرودة اّ

فمن اهلل
نفسها من فرح ،باتت قلق ًة عىل زواج بناهتا مع ضيق ذات اليدَّ ،

عليهم برجلٍ كريم لن يك اّلفهم شيئًا ،بل سيغدق عىل "أرسار" من فضل اهلل.
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يقطع َ
فرح أمسك طرفه ،لحظ إبراهيم بذكائه وكرامته الشديدة حا َله،
حبل ٍ
ظن أنه مل يكمل اتفاقهام املادي ،فسارع بالقول:
اّ

 أشعر أنه هناك ما تريد قو َله ،لكنك ترت اّدد بني القول والصمت. -لو تأذن ،أمت اّنى أن أرحل إىل القاهرة ودبلتي يف يد "أرسار" ودبلتها يف

يدي ،سعاديت بارتباطي بكم أريد ْ
أن أح اّقق منها شيئًا اليوم.

فهزت رأسها باملوافقة ،دخلت "أرسار" لتستعداّ
لعلية ،اّ
نظر إبراهيم اّ

ريا عن القلب الذي يرتاقص
للمناسبة التي مل
ختطر هلا عىل بال .سمعت كث ً
ْ
من الفرح ،ومل تصداّ ق اّإل اآلن.

ُ
يصل بينهام دون
هل ح ًّقا ما يدث؟ سعيدة هي بذلك الشعور الذي

كالم ،الشعاع الذي اخرتق قلبها مل ْ
امتداد لضوء
ينفذ إليه هبا ًء ،بل هو
ٌ
فستانا،
سحري رسى بينهام ،فاضت فرح ُتها ومألت قلبها وهي حتتضن
َ

وتتمتم:

إن كان ً
حلم مجيل ،أم أنه حقيقة ُ
أمجل من خيال؟! ْ
حلام فال
 -هل هذا ٌ

أفاقني اهلل منه ،وإن كان حقيقة فال حرمني اهلل منها.
***
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حكم باإلعدام ،القضبان احلقيقية
حريتنا ل يعتقلها سجن ،ول يقتلها
ٌ
اّ

ُ
أرواحنا ،و ُيقداّ منا لقم ًة سائغة ملشانق احلرية.
القلق الذي يأرس
هي
َ

ٍ
حرية من أمره ،هل ي اّتصل بمنى عند خالتها لتلحقهم ،أم يرتكها
إبراهيم يف

يتم األمر؟ اّ
فكرت "علية" ً
حتبهام بنفس
حتى اّ
قليال قبل أن تر اّد ،الثنتان بناهتا اّ
املقدار ،لك اّنها ختشى من "منى" أن تفعل ما يؤذي أختها ويعرقل هلا الرتباط

أي عواصف قد تأيت منه..
بياسني؛
فبحر "منى" اهلائج ل يعلم أحدٌ َّ
ُ

يتمم اهلل ألرسار باخلري" ،منى" تعيد املايض
 -اتركها عند خالتها ،أمتنى أن اّ

يا إبراهيم ،أتذكر!!

ثم انتفض كأناّه اّ
تنهد اّ
تذكر شيئًا:
يمر َ
اّ
أمام عينيه ،اّ
كأن املايض اّ

 -سأتاّصل بإسامعيل ليسبقنا عىل الصاغة ليفرح معنا ،فال فرح ول سعادة

بدونه.

نفسه ول ينسى إسامعيل.
علية ،قد ينسى إبراهيم َ
ضحكت اّ

انطلق هبم ياسني إىل أشهر اّ
حمالت الذهب يف اإلسكندرية؛ حيث التقى

كلامت التعجب تبدو عىل
هبم إسامعيل الذي كان يف دهشة مماّا حدث ،كانت
ُ
يرحب به .خجل اليوم من لقائه ألناّه سريفض ،فبقي وقد خطب
وجهه وهو اّ

"أرسار" حلم الكثريين ،بارك له وهو يقول:

أخذت
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 احلمد هلل ،لن أنسى لك يو ًما هذا اجلميل.جلس ُته بجانبها كانت ً
يظن أنه سيفارقها،
حلام استيقظ ليجده يتح اّقق ،جاء اّ

ويفارق قلبه فإذا به يقرتب ألقرب درجات القرب .مهس هلا وهو يمسك

اّ
بالذهب بني يديه:

 ما رأيك يف هذا الطقم؟لكن أنفاسها
مل
توجه نظرها له ..اّ
تستطع "أرسار" ،من فرط خجلها ،أن اّ
ْ

أكثر مماّا يمكن أن ُيقال..
املتالحقة كانت تقول َ
 -أعتقد أناّه غايل الثمن جدًّ ا.

ِ
عليك .لو تعلمني ..أمتنى أن أفرش لك األرض
 -وهل هناك ما سيغلو

ذه ًبا.

ِ
حمب،
اكتملت الشبكة ،جاءت يف ُعلبتها القطيفة ،أخذها ياسني
بفرحة اّ

أخرج الدبلة الذهبية واملحبس ،وأل َب َسهام ألرسار كام ألبس ْته هي دبلتَه ،اّ
الكل
اّ
سعيد للشا اّبة اجلميلة والرجلِ
اجلذاب الذي يعاملها كأنا طفلته املد اّللة،
مكان من ٍ
ٍ
انطلقت الزغاريدُ من اّ
بطريقتهن،
نساء أردن أن َي اّيني العروسني
كل
اّ
وعلية اللذين كانا اّ
يفكران
قلبي إبراهيم
امتألت
ُ
اّ
قلوب اجلميع بالبهجة عدا ْ

احلرب الشعواء عىل أختها.
ستشن
يف ابنتهام التي
َ
اّ
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تقبلها وهت اّنئها ،وه اّنأ احلاج إبراهيم واحلاج
وقفت "علية" خلف "أرسار" اّ

قلب ياسني وتشعره أناّه ل
إسامعيل ياسني وانطلقوا عائدين ،الفرحة متأل َ
أي ٍ
بقعة أخرى من بقاع
يريد أن يرتك جانبها .مكانه أصبح هنا ،وليس يف اّ
األرض ،قل ُبه الذي بني يدهيا جيذبه ُلرت اّد روحه إىل جسده ،ولول أمحد اّ
لظل

يف اإلسكندرية.

التمزق أجزاءنا عىل
نحب ،ينهش
"هل نشعر بالكتامل اّإل بجانب َمن
اّ
اّ

مدار العمر ،وما أن نقابل َمن نكتمل يف حضته نسرت اّد اّ
املمزقة
كل أشالئنا اّ
حبا ً
األحباء؟
وأمال وسعادة" ..أهلذا السبب تعاند الدنيا
ًّ
اّ

تشعر بجهدها
سنواهتا يف دقائق،
مزقتهم
ُ
أألنم اسرت اّدوا أرواحهم التي اّ
اّ
ُ

لتفرقهم لتحظى بالنتصار األخري.
الضائع فتبذل جهدً ا أكب اّ
***

هل يمكن ح ًّقا أن يكون عنوان قلبي يف عيون َمن أحب؟

اّ
تاهت عني عيناك ألناّك عنواين؟
سأضل وأتوه إن
وهل
ْ

اّ
سأستدل عىل روحي بدونك إن كنت أنت عنواين؟
وكيف

ِ
مرة تلتقي أعينهم بال خوف أو قلق من
خلت الرشفة اّإل منهام ،اّ
ألول اّ

يضج به صدره وقل ُبه
فراق ..كان ينظر إليها ول يعرف كيف يبدأ حدي ًثا
اّ
ريا،
تغرب كث ً
وعقله؟ اّ

عيناه
PDFعنوا ًنا اّإل
يعرف له
بعينيهاThis PDF.
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شقيت أعوا ًما طويلة تائهة يف
اآلن وجد سكنَه ومأواه ،ستسرتيح نفسه التي
ْ
عناوين الغربة والوحدة والوحشة .ل تستطيع هي ِمن فرط اخلجل ْ
أن تبقى

يتخيل أحدمها يو ًما أنه سيصبح
عيناها يف عينيه َ
أكثر من حلظات ..مل يكن اّ
نصيب اآلخر ،لك اّنها األقدار -كام قال إسامعيل -تقرب البعيد ،وتباعد
َ

القريب..

 -ل أعرف ماذا أقول ..يفيض قلبي باألحاسيس واملشاعر ،لك اّنها ل

تريد اخلروج ،أريد أن أحفر اّ
كل ما يمكن قو ُله عىل سطح قلبي ليبقى ما
نقشا بداخيل ..أريد فقط أن اّ
بقينا ً
أمت وأدخل اجلنة ،وأنا اآلن
أتأكد أنني مل ْ
لئال يكون ً
أحترك اّ
حلام
يف حضة إحدى احلور العني ..حتى أنني أخشى أن اّ
فأستيقظ منه ،سأحزن جدًّ ا.

قاهلا وهو يبتسم ابتسام ًة أضافت إىل وجهه وسام ًة ،وإىل عينيه بري ًقا،

ابتسمت "أرسار" يف خجلٍ زادها ً
مجال ،فأكمل:

وحب ،وأعدك أن َ
 اّأبذل
هيمني أن تكون موافقتك عن اقتنا ٍع
اّ
كل ما اّ

ٍ
اّ
فارق س اّني بيننا ،أو أنني كنت
كل ما يف وسعي وأكثر حتى ل تشعري بأي
ري ِ
بك ،اليشء الوحيد الذي ل
ً
متزوجا ،سأمحلك يا "أرسار" يف قلبي وأس ُ
معا ،سأمحلكام َ
فوق
يمكن أن أستثنيه من حيايت هو أمحد ،ستتقاسامن حيايت ً

ري بكام ،أشعر اّ
أن قلبي اآلن يمتلك جناحني.
ظهري وأط ُ
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ٍ
حنان وطيبة..
نظرت إليه "أرسار" نظر َة
 -لو تعلم كم أمت اّنى رؤيته وأمومته من قبل أن أراه ..ل ختش شيئًا ،أعدك

أي إحساس باليتم.
تعوضه عن اّ
أنني سأكون له ًّأما اّ

 يوم اخلميس ستكونني خطيبتي ،ستكونني أنت وأمحد اّكل نايس

وعمري وحيايت ،سأحكي لك ما مل ِ
أحكه ألحد ،سأقول لك ما محله صدري

ِ
ٍ
ألقاك ،مت اّنيتك
اشتقت لك وحلمت بك من قبل أن
سنوات وضاق به ،لقد
ُ

أظن أنك ٌ
خيال يسكن رأيس ،لك اّنك اآلن أمامي ..وستكونني دو ًما.
وكنت اّ
ٌ
ُ
املحبني!
حديث لن ينتهي ،وهل ينتهي
طال
حديث اّ

فرحا مع اّ
حب ،حتى شجرات
قلب "أرسار" يتاميل يف صدرها ً
ُ
كل كلمة اّ

كأنن يطر ْب َن ملا
يتاميلن عش ًقا،
كن
َ
اّ
الورد والياسمني التي مألت الرشفة هبام اّ
باحلب ،وفاضت روحها بالنشوى،
ويفرحن لفرحها ،فاض قل ُبه
يسمعن،
َ
اّ
ْ

استأذن يف النرصاف ،وما ْ
أن َه َّم بفتح الباب حتى ظهرت "منى" خل َفه،
ٍ
ٍ
بدهشة وهي تقف وسط
بأدب وانرصف ..ر اّدت عليه التحية
بادرها التحية

أبوهيا مذهولة ،هل أعط ْتها األيام فرص ًة أخرية لتلحق بام فاهتا كام قال هشام،
تساءلت بانكسار مل ي اّتضح ألحد:

 ملاذا بقي إىل ٍوقت متأخر كهذا!؟ أمل يعرف بعدُ أناّني رفض ُته؟
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هز إبراهيم رأسه بامتعاض وهو يقول:
اّ
ري موافقة ،خطب أختَك ووافقنا واشرتينا
 -اطمئ اّني ،عرف أنك غ ُ

مرة
الشبكة واخلطوبة يوم اخلميس ،لن أسمح اّ
بأي كال ٍم يف هذا املوضوع اّ

أي أحد ،انتهى األمر ،هل تفهمني؟
بأي شكل ،ومن اّ
أخرى اّ

قاهلا إبراهيم وانرصف ،يعرف طبيع َة ابنته ،وأنا لن اّ
تكف عن العويل

وال اّندب عىل اّ
حظها وخيبتها ،أصبح ل يتمل طبيعتَها ،فقد الصب .انتظرت

ٍ
تعبريات
ووجهها يمل
وجهت كالمها ألرسار،
ُ
ثم اّ
حتى دخل أبوها غرفته ،اّ
خفية ل أحدٌ يعرف معناها:
اّ

 ووافقت عليه!! َمل؟ كان آخر ما خيطر ببايل أن تتزوجي ًتزوج من
رجال اّ

قبل ولديه طفل .هل اّ
حتطمت أسطورة "أرسار" عىل صخرة هذا الرجل؟

حمط ِ
مة قلوب شباب اإلسكندرية!! سيفرح ِ
هل هذه ناية "أرسار" اّ
فيك
كثريون.

لكن من داخل قلبها .أثارت
كلامت "منى"
تقطر غري ًة ليس من شفتيها ْ
ُ

متسكت "أرسار" بصمتها وصبها،
ُ
كلامهتا الضيقَ يف قلب "علية" ،بينام اّ

قلب وعقل إخوة يوسف،
تشعر بالغرية والكيد التي قالت املعلمة أناّه مأل َ
ُ
ٍ
بخوف يمأل نفسها ،اّ
تذكرت اّ
اجلب
شعرت
ْ
احلب هو َمن ألقى بيوسف يف اّ
أن اّ

أحدمها؟
Editor.إىل
حبه
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انتبهت ِمن رشودها عىل صوت "علية":
 -يفرح فيها الكثريون!! ملاذا؟ "أرسار" مل يتع اّلق قلبها بأحد ،ومل ُتع اّلق

أحدً ا هبا ،قل ُبها يملؤه اخلري ،فجاءها نصيبها حتت أقدامها.

 سيفرح اّكل الشباب الذين رفضتهم وكانوا ينتظرون الفارس

األسطوري الذي سرتتبط به أمري ُة األحالم ..لتنتهي الرواية بياسني وابنه!

كل إنسان ل يأخذ اّإل نصيبه ،عقبالك ِ
 اّأنت األخرى ليسرتيح قلبي

وقلب ِ
أبيك.
ُ

مل تفارق "منى" معاين السخرية وهي تنظر إليهام:
فرجيني يا عروسة.
 أين الشبكة التي اشرتيتموها؟ اّفم أختها ،ذهبت
ْ
حتاملت عىل نفسها ،بالرغم من احلقد الذي يقطر من ِ

إلحضار الشبكة من دولب والدهتا بمنتهى األدب والصب ،حاولت "علية"

أن اّ
تصح بني األخوات:
حتذر ابنتها من طريقتها التي ل اّ

 -اجعيل طريقة كالمك أفضل من هذا" .أرسار" طيبة ول تر اّد اإلساءة

بمثلها ،لكن ليس معنى هذا أن تتامدي يف مضايقتهاِ ،
أنت الكبرية وهي
مهام حدث ومهام قيل ِ
لك.
أختك ْ
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وترصين عىل ذلكِ ،
مترد عىل
 ل تضحكي عىل نفسك يا "منى"اّ
أنت َمن اّ

لسبب أجهله ،كنت ترفضني اّ
ٍ
بحج ٍة أضعف مماّا قبلها ،أختك
رزقه
مرة اّ
كل اّ
السبب يف أي يشء ..إنا محاقتك.
ليست
َ

أ اّمها عىل حق ،كانت "أرسار" طفل ًة لكن ل أحد يعلم أنا خطفت منها

وشيدت
هشام ،حتى بالرغم من طفولتها ،خطفت منها الرجل الذي مت اّنته اّ
ريه وليس أي رجل آخر ،وضعت يدها عىل
َ
حبه يف قلبها ليكون هو أم َ
قرص اّ

صدرها وهي اّ
تتذكر صفعته التي كانت أقوى صفعات عمرها ،صفعة مل
أثرها عىل خدها بل عىل قلبها ،فكيف هلا من دواء؟!
ترتك َ

جاءت "أرسار" حتمل العلب َة الضخمة التي حتوي الشبكة ،وما أن رأهتا

ِ
ملحت الدبلة تلمع يف أصبعها ،اشتعل ُ
غيظها الذي
"منى" حتى ُهبتت،

اضطرت لكتامنه ،فانرصفت من أمامهام َ
علية عىل
دون كلمة هتنئة.
ْ
ربتت اّ
اّ

كتف "أرسار" ،أخذهتا يف حضنها الواسع وهي هتدْ ِهدها ،وتقول:

ِ
أهداك اّ
فيال،
 -ل تغضبي من أختك ،ول داعي أن نقول أمامها أنه

ِ
سأوصيك يا أرسارِ ،
ل داعي أن نقول ما يثري َ
أنت ابنتي
غيظها وغريهتا،

وروحا عذبة صافية ،يو ًما ما سأترك الدنيا
ريا
ً
الصغرية لكنك متتلكني قل ًبا كب ً
وستبقني ِ
أنت ،ل اّ
مهام حدث ،حتى وإن
تعكري املاء الذي بينك وبني أختك ْ

اّ
عكرته هي ،اصبي فالصب ك اّله خري ،ل ترتكي جانبها فهي محقاء ل تعي
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(ثم نظرت
شيئًا ،أخشى عليها ِمن اجلنون ،أخشى عليها من الندم واألمل .اّ

ِ
عليك منها ،اّ
كل ما أملكه
إليها نظر ًة طويلة حانية ،وأكملت) :وأخشى

الدعاء أن يفظك ويفظها من اّ
كل رشِ ،عديني يا "أرسار".

أجابتها "أرسار" من خلف دموعها التي استدعاها ُ
حزن أ اّمها:
 -أعدُ ك يا أمي.

***
ريا لن يظى باحلرية ،أو
األمل هو َما جيعلنا ننتظر غائ ًبا قد ل يعود ،أس ً

غروهبا
شمس ترشق ،وإن كنا ل ندري سنحض
قل ًبا ضاع يف الزحام ،األمل
َ
ٌ

أم ل.

َ
األمل إىل نفس منى ،عادت حت اّلق هبا أمنياهتا يف
أعادت خطبة "أرسار"

فضاء واسع ،تتم اّنى أن ُ
يك اّ
حبها ويفقد األمل يف الرتباط هبا،
ف هشام عن اّ
وقد يلتفت وقتها ليجدها يف انتظاره بالرغم من صفعته ،ستنتظره إىل أن َ
هيبط

من سامء أحالمه ،وترتفع هي بأمنياهتا ليتقابال يف منتصف الواقع واحللم.

ستساعدها خال ُتها كام وعدهتا طيل َة سبع سنوات.

خصوصا بعد ارتباط "أرسار" ..كم تريد ْ
أن
أ اّمه فلن يرفض هلا رغبة،
ً

اّ
ستدق السعادة
حلبه وإخالصه ووفائه.
ترى وجهه اآلن وتعرف و ْق َع خيانتها اّ

wasأجله.
اجلميع من
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ً
طويال يف الرشفة
مل تستطع "أرسار" أن تنام ليلتها من شداّ ة الفرحة ،مكثت

فتحييها موجاته كأنا
أبواب السعادة .تلتقي عيناها بالبحر
التي فتحت هلا
َ
اّ

فرحا هلا.
هت اّنئها وترتاقص ً

القمر قبل ًة باردة عىل خدهيا تنري وجهها أكثر،
ترسل نظر ًة إىل السامء فيطبع
ُ

فرحا هلا ،وهبا.
حتى زرعها الذي تعتني به
ُ
وورداهتا اجلميلة كانت ترتاقص ً

كل يشء حوهلا ،يا ِ
احلب عىل اّ
احلب املتبادل،
لرقة مشاعر اّ
قلبها ُيلقي حتية اّ

هذا ما مت اّنته دو ًما ..اّ
كل ما ينقصها اآلن ْ
أن تنظر إىل الشارع فتجده يرسع اخلطا
ليقف أمامها ،وتلتقي أعينهم وترسي تلك الرعشة التي أدمنتها لتتغذى

احلب إىل اّ
كل خلية يف جسدها.
أوصاهلا ،وتتفتح أوردهتا ،وجتري دماء اّ

تنظر إىل الداّ بلة الذهبية يف أصبعها وهي ل تصداّ ق أنا حقيقة رعدت يف

فتمت برسعة البق لتجمعها -هي وياسني -يف حياة واحدة ،بعد أن
قلبيهام اّ

ٍ
نظرة واحدة.
خطف قل َبها من

مل خيتلف ُ
حال ياسني عن حاهلا ،كان يقود سيارته وهو يشعر أنه يمتلك

جناحني يرفعانه فوق اّ
كل يشء ،ل اّ
يتذكر أنه شعر بسعادة كالتي يشعر هبا
ْ

َ
احلب يوغز قلبه بوغزات أمل ٍ ْ
عذب ،قل ُبه يؤمله من شداّ ة تع اّلقه هبا،
قبل اآلن ،اّ
يتم اّنى اليوم الذي سيأيت فال يفارقها فيه أبدً ا ،هل ما يشعر به اآلن هو عذاب

احلب الذي سمع عنه؟
اّ
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هيتم اّإل بأمحد
عاد إىل بيته وقد تبداّ ل هناك ،هل هذا ياسني الذي مل يكن اّ

جلميع َمن حوله ،لكنه اآلن
احلب فأهداه
ِ
والتجارة وإخوته؟ حرم ْته األيام اّ
ٍ
يظن ،بل ا اّدخرت له َ
هدية
أمجل
يب ،مل تبخل عليه األقدار
باحلب كام كان اّ
اّ
اّ

غ اّلفتها له برشائط اجلامل واحلياء والطيبة.

وأرسار لرشاء فستان اخلطوبة التي جيب أن يعداّ وا هلا
خرجت "علية"
ُ

العداّ ة من اآلن ،ياسني قداّ م اّ
كل ما عليه ولن يك اّلفهم شيئًا ،جيب عليهم ُهم
ٍ
ً
بخطوبة راقية كام طلب إبراهيم من "علية" ليحفظوا
أيضا أن يرشاّ فوا ابنتهم
قدرها.
للبنت َ

ضحكات
وجهها
ٌ
يف الوقت الذي دخلت "منى" إىل بيت خالتها عىل ْ

ٍ
سبب لضحكات "منى" اّإل السبب
أي
ختيلت حمسنة اّ
متقطعة ختفيها بيدهيا ،اّ
احلقيقي:

 خري يا منى ،ضحكاتك تقول اّالعريس أنه مرفوض؟
إن أبيك مل خيب
َ
 أخبه ،لك اّنك لن تصدقي ما حدث ،عندما رفض ُته تقداّ م ألرسار!ٍ
بصوت ٍ
ُ
حمسنة
ضحكت
عال ضحك ًة رناّت يف أرجاء البيت..
 ل!! إناّه ٌرجل يعشق الرفض.
كان وجه "منى" يرتاقص من الفرحة ،وعيناها تلمع وهي تر اّد:
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أي رفض؟! "أرسار" وافقت عليه ،اشرتوا الشبكة وألبسها
 -رفض! اّ

اّ
وأم
املحل ،لقد أصبحت "أرسار" خطيبة احلاج ياسني
دبلة أملاظ يف
رسمياَّ ،
ًّ
أمحد ابنه!

صدرها
وجهها وكلامهتا ،ومل تتوقع أن تضب حمسنة
قالتها والسخرية متأل َ
َ

بقوة ،وهي تتمتم:
بك اّفها اّ

 -مصيبة! خطبت "أرسار"!! كيف سأقول هلشام هذا اخلب وهو إىل اآلن

عشم أن تقبل خطبته ،يمكن أن يصيبه يشء!
يف
ٍ
نظرت إىل خالتها بع ٍ
متنمرة فاحصة:
ني اّ

رفضت العريس عىل
 هشام! أمل تقويل يل إناّه رصف النظر عنها؟! لقدُ

ِ
ووعدك بإقناعه بالزواج م اّنى.
كالمك ومشورتك

ُ
الصدمة هنا وهناك:
عادت حمسنة إىل نفسها التي رحلت هبا
 -آه يا حبيبتي ،أنا أحاول أن أميل رأسه ،بعد خطوبة "أرسار" سيصبح

األمر أسهل .لكن ..لقد ظهرت "أرسار" عىل حقيقتها التي ل ختتلف عن
ُ

حقيقة أ اّمك ..اّ
رجالة!
خطافة اّ

ري اّ
خطافة رجالة التي أطلقته خالتها عىل أ اّمها ،تساءلت
أدهش "منى" تعب ُ

ماذا تعني كلامهتا؟ وملاذا تقول هذا الكالم عىل أ اّمها؟
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تغري جمْرى الكالم ،وتش اّتت انتباهها اّ
عام قالته:
حاولت حمسنة أن اّ

 عرفت "أرسار" كيف ختطف منك هذا الرجل ،أمل اّتفكري كيف حدث

هذا يا "منى"؟

نائيا.
 استبعدي اّأي شك ،مل تتك اّلم معه ًّ

لكن يف غريه اهلل أعلم .اّ
فكري كيف لرجلٍ يف ظروفه تقداّ م
 -يف وجودكْ ،

ألختها الكبى فرفضته فيغامر ويتقداّ م للصغرى ،أمل َ
خيش عىل كرامته من

مرتني! أشعر اّ
أن يف األمر شيئًا..
الرفض اّ
أي اهتام:
أرسعت "منى" بنفي اّ

 -ل يوجد يشء ..صداّ قيني ،املوضوع ك اّله شفقة عليه وعىل ابنه ،فرصة

زواج من رجل غني جدًّ ا ،اشرتى هلا شبكة ل حتلم هبا أي بنت ،ولو كانت
مجيلة اجلميالت يف اإلسكندرية ك اّلها.

 -عطوفة كأ اّمها" ،أرسار" لئيمة أرادت أن ُتظ ِهرك أمام الناس قاسية قلب

رفضت ً
رجال من أجل ابنه ،وهي صاحبة القلب الذهبي العطوفة الرقيقة،
العز ما
مع اّأنا مل توافق عليه اّإل لغناه .ملاذا مل تنصحك بقبوله ،وترين ِمن اّ

ِ
خاطرك ورفضوه حتى ل يقول أحد أنه
وأبوك
يراع أ اّمك
سرتاه هي؟ ملاذا مل ِ
َ
رفضك وأعجبته "أرسار"؟
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 -كيف يا خالتي؟! لقد جاء أربع مرات ورفض ُته ..احلقيقة أن أب حاول

أرص عىل رفضه.
ريا معي ،اّ
لكن اتفاقنا ً
معا جعلني اّ
كث ً

ِ
 َمن سيعرف هذا؟! سيقول اّالكل إناّه اّ
عليك.
فضلها

كفيال أن ُي ِ
كان هذا الكالم ً
قلب "منى" عىل نار الغيظ والغرية لرتتفع
قلب َ

أدخنة الكراهية من عينيها ،نظرت خلالتها نظر ًة فهمتها حمسنة ،لقد اّ
ُ
متكنت

من إغضاهبا..

واهتمي أ اّمك وأباك
حتويل سعادهتم لنكد ،اقلبي الدنيا وابكي اّ
 -جيب أن اّ

بأنم مل يراعوا خاطرك ،أعلني أناّك موافقة عىل العريس.
اّ
ُهبتت "منى" مماّا تقوله خالتها:

مرة ً
أصال!
 -كيف وقد رفض ُته أربع مرات ،ومل أقابله آخر اّ

 -أعرف ،لكن هل سترتكينها تفرح بيشء كان يمكن أن يكون

ملكك؟!

ظهرا من بطن،
ضاق
ُ
صدرها بحديث خالتها املتواري ،التي ل تعرف له ً

حترضها عىل القبول:
حرضتها عىل الرفض ،واآلن اّ
اّ

 -ما يل أنا ،ما حدث يف مصلحتي ،سيعرف هشام بخطبتها املفاجئة

وسينظر ليجدين يف انتظاره ،سيعرف حينها الو َّ
يف من املخادع ،الصادق ِمن

الكاذب.
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فحيح األفاعي كان يصدر مع كلامت حمسنة التي تبثاّها يف آذان ابنة أختها

ً
لتميز أي يشء ،تسري خلفها عمياء
لتقلب حياهتا
َ
جحيام ،اّ
لكن "منى" مل تكن اّ
ٍ
هدف واحد..
اّإل عن

حب ،أم أنه ُ
فرط غرية؟
هل هو اّ

حتويل فرحتهم إىل نكد ،أم أنك ل تريدين أن تسمعي كالمي؟
 ل بداّ أن اّ -حارض يا خالتي.

مرة عىل غري اقتناع ،لكنها خافت من ٍ
نوعا من
نبة حتمل ً
قالتها ألول اّ

التهديد اخلفي ،اّ
كل ما تتم اّناه اآلن الرتباط هبشام ،ليس ألنه طبيب ناجح

أو الوحيد الذي سيقف مع ياسني عىل اّ
خط املساواة ،حتى ل تتميز "أرسار"
ريا ،وهذا ما جعلها تشعر هبذا احلنق
حبا كب ً
عنها ..بل ألنا حتمل له يف قلبها ًّ
عىل أختها عندما تقداّ م هشام خلطبتها ورفض ْته ،بينام هي التي تتمنى قر َبه ل

أي اهتامم .خرجت حتمل غض ًبا نفثته حمسنة يف صدرها .عادت إىل
يعريها اّ

البيت لتجد "علية" و"أرسار" قد نجحا يف رشاء ٍ
ثوب فاخر للخطوبة ،رأهتا

رائع اجلامل ،أضاف إليها حسنًا فوق حسنها ،زادها هذا
ترتديه ،كان الفستان َ
املنظر ً
غيظا وحن ًقا.

ٍ
ُ
رصاخها يف دهشة
حالة هيستريية ليعلو
ظ اّلت تبكي ،وتلطم خداّ هيا يف

منهام.
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ُ
ثم يفارق
قتيل السكني تندفع دماؤه لتشهد األرض عىل قتله ،يتأمل حلظات اّ

ومسئولياته ..أ اّما قتيل الروح فدماؤه تترشهبا خالياها
آلمه وأحزانه ومهومه
اّ

آلم القتل مع اّ
لتحيا ما َ
كل نبضة قلب.
أذن هلا اهلل وهي حتمل َ

منى ترصخ كأنا تقداّ م مشهدً ا جنائز ًّيا تريد أن تنال عليه جائزة األوسكار،

حاولت "علية" بشتى الطرق هتدئتها:

 َمل اّملجرد أنك ل
كل هذا األمل والعذاب؟! هل ُكتِب علينا ُ
عدم الفرحة اّ

تريدين هذا ،لقد نفدَ صبنا.

ُ
رصاخها ،وارتفع صوهتا:
ازداد
 -وما الذي فعلتموه أنتم ب عندما وافقتم عىل خطبتها لرجلٍ رفض ُته؟

فضلها عيل ،ألن ينظر اّ
ألن يقول اجلميع إناّه اّ
الكل يل عىل أناّني العانس التي

ُرفضت ،وهلا عىل اّأنا أمرية األحالم التي فرش هلا ياسني األرض ذه ًبا؟!

 ِأنت َمن رفضتِه يا "منى" مع اّ
عمك
كل حماولتنا لتوافقي ،حتى اّ
َ
حاول معك.
إسامعيل
ثم رفعت
اجلمود والتحداّ ي يمآلن وجهها ،مسحت
ُ
َ
دموعها بكفيها ،اّ

رأسها ،وبنبة ٍ
غيظ قالت:
ٌ
موافقة عليه اآلن.
-
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ٍ
ألحد بالر اّدُ ..فتح باب
ُهبتت "علية" وأرسار مماّا سمعوا ،مل تسنح الفرصة

شزرا إىل ابنته:
ينظر ً
احلجرة ،ودخل إبراهيم وهو ُ

 ما الذي أسمع!! أمل أقل اّمرة أخرى
إن هذا املوضوع انتهى ،ولن يفتح اّ

بأي شكلٍ  ،ومن أي أحد؟!
اّ

 وملاذا مل ْتقل شيئًا ِمن هذا عندما خطفت "أرسار" ياسني؟

مل يتو اّقع إبراهيم اّ
أن "منى" وصلت إىل هذا احلداّ من اجلرأة ،وبالذات

خطفت ياسني ،لقد ر اّبى إخوته البنات
جن جنو َنه كلمة
ْ
أمامه ،وأكثر ما اّ
منهن:
جهن ،ومل يسمع تلك الكلمة من ِ
فم واحدة اّ
وزو اّ
الثالثة اّ

أكثر من هذاَ ،من التي
 -ماذا تقولني!! انتبهي لكالمك ول تتجرئي َ

خطفت َمن!! رجل غريب عن اإلسكندرية ،ل أنت ول أختك ول أحد
وبكل إرصا ٍر ِ
ِ
اّ
فقبلت
وعناد ،تقداّ م ألختك
ورفضت
م اّنا كان يعرفه ،تقداّ م لك
ْ

بعد موافقتنا .ما الذي ُيمكن أن يقال عنكم ْ
إن سمع أحدٌ كالمك ،إبراهيم مل

رب بناتِه ،ويتنازعون عىل رجل! املوضوع انتهى ،هل تفهمني؟
ُي ِّ
ثم عال صو ُته وهو يكرر" :هل تفهمني"؟
اّ

مغشيا
حاولت "علية" وأرسار أن هيدئوا من روعه ،لكنه سقط وسطهم
ًّ

عليه.
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حتركت يدها من وراء دموعها بال
أرسعت "أرسار" بلهفة إىل هاتفها ،اّ

ٍ
ري
وعي منها لتطلبه ،حتتمي به من
خوف أصاهبا حلظة سقوط أبيها ،كلامهتا غ ُ

متزقه ليأيت الر اّد:
مفهومة ،دموعها اّ

 اهدئي يا أرسار ،سأكون أمامك ًحال.

ٍ
ذهول من
عربة اإلسعاف أمام البيت ،نقلوا إبراهيم إىل املستشفى يف

منى ،مل تكن تتو اّقع أن تكون سب ًبا يف سقوط أبيها أو موته ،مل جتدْ َمن جيريها

أن هذا اّ
اّإل خالتها ،أخبهتا وهي ل تعلم اّ
كل ما مت اّنت.

مرة
اّأول لقاء جيمعه هبا بعد لقائهام أمام اجلامعة ،وعدها اّأل يظهر أمامها اّ

اّ
التخيل عنها ،ل يمكن أن يرتكها تسقط
أخرى لك اّنه ل يستطيع ،ل يمكنه
مهام ك اّلفه األمر ،حتى وإن كان الثمن عذابه ،حادثته فجاء جيري ،إنا زهرته
ْ
نرا يروهيا ما دام نبضه .وقف أمامها
التي لن يرتكها تذبل ،سيجعل من قلبه ً

يطمئنها ويشداّ أزرها ،كان يدثها وعيناه ل تفارق عينيها التي مألهتا الدموع،
فزاد سحرمها كالبحر الذي هاجت أمواجه ،ل يتخيل يو ًما فرا َقها ،سيجعل
اشتياقه هلا العامل أمامه خال ًيا اّإل من ذكرياته معها التي يملها بني ثنايا عقله
وقلبه لتهدهده إن استحال عليه النوم ،وتطمئنه إن استبداّ به اخلوف.
 اطمئ اّني ،سيكون بخري ،أعدُ ك.اّ This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
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ً
ساقطا أمام أعيننا ،ل
خير
املرة األوىل التي أرى فيها أب اّ
 -تلك هي اّ

اطمأننت حلظة ْ
أن هاتف ُتك وسكن قلبي
أختيل احلياة بدونه يا هشام ،لك اّني
ُ
اّ
اهلدوء.

 أمل ْأقل لك إنني ظ اّلك الذي لن تستطيعي العيش بدونه!
ونبهت عقلها بعد كلامته ،تبداّ لت مالمح وجهها وهي اّ
تفكر كيف
انتبهت اّ

َ
حبه فرفعت
هاتفته بال وعي ،ملاذا مل ت اّتصل بياسني؟ أرادت أن حتجز
فيضان اّ
يدها اليمنى يف وجهه وهي تقول:
 أمل تعلم بأمر خطبتي؟كانت الدبلة التي تلتف حول أصبعها كنار جه اّنم تلفح وجهه ،نظر هلا

ٍ
املمزقة ،وبابتسامة أمل ٍ قال:
نظر َة
مللم شتات نفسه ا ُملبعثرة اّ
عتاب طويلةَ ،

أي غشاء طمس
 -متام يا ابنة خالتي ،الوقت هو الوحيد الكفيل بإزاحة اّ

عىل قلوبنا وأعيننا ،سريي يف طريقك مطمئن ًة أنه هناك َمن سيمداّ يده عند أي

ٍ
عمره.
حلظة
سقوط لريفعك ،حتى وإن كان الثمن َ

اختفى هشام من أمامها ،واحلزن اّ
يدق باب قلبه ،يعلن جميئه بغري انرصاف،

يوم ولدهتا
هل جاء َمن خطف فتاته التي عشقها؟ فتاته التي رأى عيونا َ
أي رجل ،عاشت يف وجدانه طي ًفا ً
مجيال كب
صبي يف الثانية عرشة قبل اّ
وهو اّ
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كظل ل خيتفي َ
به ومعه ،مشى وراءها اّ
وأي
أي يشء ،اّ
ليل نار خو ًفا عليها من اّ

عينيه
أحد ،عشقها كام مل يعشق أحدٌ أحدً ًا من قبل ،كانت يو َمه وليله ،سكنت ْ
وروحه وكيانه ك اّله ،جتري مع دمائه التي اّ
تغذي جسده ،هل جاء اآلن
وقلبه
َ

جوعا يف
َمن سريحل هبا عن دنياه ليقتات هو عىل ذكرياته معها حتى يموت ً
صحراء الشوق والوحدة والغربة بدونا؟!

ِ
وبنظرة ٍ
حزن وتنهيدة عميقة حداّ ث هبا نفسه" ..لكن لن يستطيع أحد ْ
أن

مهام كان"
ينتزعك من داخيل ْ

ذهب هشام من أمامها ،وذهب معه يشء ما ،يشء ما بداخلها ذهب

اّ
سيتخىل عنها؟ سيقاطعها ،لن جتده حوهلا
وراءه ولن يعود اّإل بعودته ،هل
ٍ
باختناق ووحدة بعد ذهابه..
لرتكن عليه كحائط صدٍّ شديد ،تشعر
َ

ٍ
بدمعة تأبى
وجه حزين
بعيدً ا حيث ل ترى خفت هناك
ضوء ،وارتسم ٌ
ٌ

السقوط.

***
مل ِ
يوم صار اللقاء ِ
موج ًعا هكذا"..غادة السامن"
يعد الفراق خمي ًفا َ

وقت طويل ،كانت ُمتسك "منى" ٍ
مل تتقابال منذ ٍ
ذراع إبراهيم
بيد ،وحتيط َ

عمرها العامني ،يسريان عىل
باألخرى ،وهو يمل "أرسار" طفلة مل يتجاوز ُ
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صبي وهو
صوت
كورنيش اإلسكندرية عندما ترامى من الناحية األخرى
ُ
اّ

يرصخ "خالتي يا أمي"..

ٍ
سنوات طويلة من اجلفاء وقطيعة
نظرت يف اّاجتاه الصوت ليلتقيان بعد

وص َله ،لك اّنه كان يبدو أنه انقطع بالفعلَ ..من يصداّ ق!
ريا ْ
الرحم ،حاولت كث ً
ٍ
ضمنا رسير واحد
معا ،أكلنا من نفس الطبق ،رشبنا من
عشنا ً
كوب واحد ،اّ

ند اّفئ بعضنا يف ليايل الشتاء الباردة ،نحكي ول ننتهي أمام الشباك يف ليايل

الصيف احلارة ،لننتهي إىل ل يشء..

كان اّ
يمر أمام "علية" ،بينام حمسنة جتلس أمامها تستمتع بحزنا
كل يشء اّ

ُ
دهرا ،دموعها ل اّ
الرجل
جتف عىل عرشة عمرها الغايل،
الذي جعلها كبت ً

كل يشء ،اّ
ورقيها ،إنه اّ
كل يشء ..ل تتذكر
الذي عاشت معه احلياة هبدوئها اّ

ألف ٍ
يو ًما آذى مشاعرها بأي كلمة ،يقيم لرأهيا َ
وزن و ُيعريها اّ
كل الهتامم،
دائام بأنا َمن وقفت بجانبه يف ٍ
ويذكرها ً
وقت باعه
يمل معرو َفها عىل رأسه،
ُ
فيه الكثريون.

خرجت من قلبها زفر ُة أمل ،حجزهتا شفاهها "آه يا إبراهيم"
مهست هلا حمسنة:
ْ
ب إبراهيم أرسعت أنا وابني
علية ،عندما سمعنا خ َ
 -قلبي عندك يا اّ

الدكتور هشام.
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أي رمحة أو شفقة:
استنكرت "علية" كلامهتا التي ختلو من اّ
به! ر اّبنا يبارك يف عمره ،إن شاء اهلل سيقوم بالسالمة.
-خ َ

ٍ
حرسة وأمل ،أكملت ما جاءت
يمنع حمسنة ما تراه عىل وجه أختها من
مل ْ

ِمن أجله:

ُ
وعمر غريه ،اّ
كل واحد
عمره
 هلَ
سيعظم عىل خالقه ،أم أنه سيعيش َ

فينا له يوم.

قلب أختها:
بدأ صوت "علية" يف الرتفاع ِمن َكم الغيظ الذي يمأل َ
 -سبحان اهلل! ملاذا جئت يا حمسنة؟ للشامتة ،ال اّلهم ل ُتشمت فينا أحدً ا،

وشكرا عىل الواجب.
ً

تدافع
أرسعت "منى" التي مل تنطقْ كلمة واحدة منذ دخوهلام إىل املستشفى
ُ

عن خالتها التي ل تعرف حجم اّ
الغل الذي جاءت به:
ستشمت خالتي يف أب؟!!
 ملاذاُ
وجهها عن ابنتها وهي تتمتم:
أشاحت َ

غبية ل تفهمني شيئًا ،وقع ِ
 ِأبوك من طوله بسبب غبائك ،وسنفقد
أنت اّ

وأوهلا جاءت ِمن األقارب
رج َلنا الذي يظ اّلنا وسنصبح لقم ًة سهلة للكل ،اّ

فام بال الغرباء!
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ٍ
ً
إنسان عليها ،مل خيذهلا
أحن
رأسها يف األرض
خجال ،أبوها اّ
وضعت َ

يو ًما ،كان أمامها ووراءها ،ياول أن ينقذها مماّا هي فيه اآلن ..أين هو؟ بني
وضيعت اّ
كل فرصها
عمرا،
احلياة واملوت بسببها ،حتى هشام الذي مت اّنته ً
اّ

أرسع إىل أرسار ،باع ْته فهرول إليها ،واشرتته هي بعمرها لكنه
من أجله
َ

أذنا خلالتها ،ليتها وافقت عىل
مل يلتفت هلا التفات ًة واحدة ،ليتها ما أعطت َ

ياسني ،وخرجت من اّ
ريا
كل هذا اهلراء الذي
ْ
أمضت فيه صباها وجز ًءا كب ً
َ
عمرها زاد خطؤها"
من شباهبا..
صدق هشام "ك اّلام ازداد ُ

مل ِ
تعرجت هبا الطرق لتجدَ َمن ُتلقي
هتد "منى" َ
نفسها للصواب ،بل اّ

ِ
مهام
عليها فش َلها ،كام فعلت خالتها من قبل "أرسار" ..حتتفظ
بقلب هشام ْ
اخلاطب
حب أ اّمها وأبيها ،ويف النهاية خطفت ذلك
َ
فعلت ،تستحوذ عىل اّ

الذي من الواضح أناّه سيفرش هلا األرض بالورود.

مل تصداّ ق "علية" نفسها عندما سمحوا هلم برؤية إبراهيم يف حجرة العناية

اّ
ريا
املركزة ،هرولت كالطفل الصغري اخلائف نحو أبيه ،األجهزة ُحتدث صف ً
نرا من عينيها ،إبراهيم يلبس قميص املستشفى األزرق،
أجرى الدموع ً
ٍ
ومستلق عىل الرسير بال حراك ،عيناه مفتوحتان بضعف ..ألقت برأسها عند

كأنا تستحلفهام لتنهضا وختطوا عىل األرض هبذا
تقبلهام ،حتتضنهام اّ
قدميه اّ
اجلسد الذي تعشقهُ ْ ،
سرتها وأمنُها ،اجلسد الذي ظ اّللها فلم حتر ْقها شمس،
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ٍ
اجلميع حتى
منظرها
هز
الذي أحاطها فلم تشعر يو ًما
بحاجة اّإل إليه ..اّ
َ
ُ

بكل حنانِ ،
منى ،هوى هشام يرفعها ِمن عىل األرض يتضنها اّ
ومن وراء أمل ٍ
ٍ
واهن قال إبراهيم وعيناه تتحرك ناحية "علية"
يقبض عىل صدره ،وبصوت

وإسامعيل:

 مل أخرج من الدنيا بيشء اّإل أمكم وإسامعيل ،وهذا من رضا اهلل.ودموعها مل ْ
تزل تب اّلل خداّ هيا:
تقبل رأسه،
ُ
أقبلت اّ

 أ اّما أنا ،فأنت اّكل ما حظيت ِمن تلك احلياة ،ل أستطيع أن أراك عىل

ذلك الرسير ،أمتنى أن تنهض وأنام أنا مكانك ،انض يا إبراهيم فلم يعدْ يف

ٌ
مكان ألمل.
القلب

مرسعا
ريا حتى وجدوا ياسني أمامهم ،أخبه إسامعيل فجاء
ً
مل ينتظروا كث ً

ليكون بجانبها:

بأسا.
 ألف سالمة يا حاج إبراهيم ،ل أرانا اهلل فيك ً -س اّلمك اهلل ،تعبت نفسك ،املشوار طويل.

لدي اآلن.
 كيف تقول هذا؟! أنتم أغىل ما اّوقف ياسني بجانبها يواسيها ،وخي اّفف عنها حزنا بحنان رجلٍ مل يعرف
اّ

wasملاذا مل ت اّت
عتابه،
كتم
يستطع
بعينيها ،مل
عيناه
للحب معنى إل عندما التقت
اّ
َ with
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به؟ كيف خيبه إسامعيل وهي ل؟ كان جيب أن جتري عليه بفزعها وخوفها

ليشعر أنه استطاع احتواءها!!
 -ملاذا مل تكلميني؟

خجلت وهو يلومها بالرغم من ِ
لطف لومه ،عنده حقاّ ملاذا مل تلجأ إليه
ْ

شعورا تريد أن تكذبه
وعم إسامعيل ،عادت لتمسح عن قلبها
ً
وجلأت هلشام اّ

بأنم ُهم األقرب مكا ًنا..
اّ

ُ
سقطة أب ،ففقدت السيطرة عىل نفيس ،اّ
كل يشء حدث فجأة.
هزتني
 اّكانا يتحدثان ،وعينا هشام ومنى ل ترتكامها لشأنام ..هشام تقتله
ومنى
الغري ُة من شعو ٍر سطحي يسكن عينيها لرجلٍ ل يعرف ِمن أين جاءُ ،
ُ
الغيظ واحلرسة عىل سنوات عمرها الضائعة التي عادت منها خالية
يقتلها

الوفاض ،السعادة التي تسكن عيني "أرسار" وقلبها ملك هلا ،رسق ْتها منها
صدقت خالتها اّ
"خطافة رجال".
بخبثها ومكرها،
ْ
***

ٍ
اّ
ثم تتفتح
ريا فيكب ،تولدُ الوردة
كل يشء يو َلد صغ ً
وريقات يف برعمها ،اّ

لتنرش عبريها ،يولدُ القمر هال ً
احلب يو َلد
ثم يصبح ً
بدرا ييضء السامء ..اّإل اّ
ل اّ
ِ
بدايات
بدرا ينري القلب والعني ،ما أروع
ً
متفتحا ينرش عب َ
ريه وشذاه ،يولد ً
اّ

احلب ،وهل
اّ
اّ
بدايات!!This PDF document was edited with Icecream PDF
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ِ
بعباءة رجولته فلم يرتكها
شعور وحدهتا يف أعامقها ،أحاطها ياسني
غاص
ُ

هبت برياحها العاتية،
َ
وقت شداّ هتا ،أظهر معد َنه الغايل يف تلك األيام التي اّ

احلب
يقرتب ويقرتب حتى مل يعدْ ٌّ
أي منهام يستطيع أن يفارق اآلخر ،مشاعر اّ
ٍ
ومهسها
أحب خجلها
التي جتمعهام يف
نظرة كانت أقوى من أي تعبري آخر ..اّ
َ
ٍ
وصمتَها الذي يقول اّ
بقيود ل يتمنى أن ينتزعها
ريها
كل ما تريد ،أصبح أس َ

شباب قلبه ،طفلته املدللة التي يتم اّنى
حبها لتعيد له
َ
أحد ،حمبوبته التي تسقيه اّ
ٍ
ٍ
نظرة كام
بقطعة من السامء ..وأصبح هو حبي َبها الذي خطفها من
أن يأيت هلا
متنت ،رجلها الذي يفيض عليها اّ
احلب والحتواء والكرم ،ترى
بكل معاين اّ
فيه وج َه أبيها ،وهذا اّ
كل ما تريد.

جلسا يف الرشفة التي مجعتهام بنظرة..

أسمع عنه ول أختيل أنني سأجده يو ًما.
 عرفت هنا ما كنتُ

هزت "أرسار" رأسها يف خجلٍ تستوضح ما هو ذلك الذي سمع عنه ومل
اّ

جيدْ ه..

ٍ
لوقت أو ِعرشة كي متيل لبعضها ،األرواح التي
 -القلوب التي ل حتتاج

عروسا ُتعمر بيتي،
مسافات إن أرادت أن تقرتب ،جئت ألرى
هتزمها
ٌ
ل ُ
ً
عامر قلبي وأيامي.
َ
فوهب اهلل يل َ

استشعرت اّ
كل معنى ينطق به قل ُبه ،فيجري كلامت عىل شفتيه ،كان يتم اّنى
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َ
الكون بأرسه ،لك اّنها كتمت إحساسها يف
وحبا ،سيكون هلا
الشقاء سعاد ًة ًّ
صدْ رها من فرط خجلها ..زاد صم ُتها شو َقه إىل صوهتا ،يعرف أنا لن تتك اّلم

بسهولة..

أحبك يا "أرسار" اّ
ستتعجبني أذا عرفت متى شعرت
بكل معنى الكلمة،
اّ
 -اّ

بأرسه!
بحبك يمتلك قلبي ْ
اّ
 -متى؟

 ِمن اّأول حلظة ملست يدي فيها ِمرة
يدك ،عندما تالقت أعيننا اّأول اّ

ِ
ِ
وهربت به ومل يدخل صدري ِمن يومها ،رحلت وقد رحل،
خطفت قلبي

أكن أعلم أين سأستقبلك حتملينه يف ٍّ
ُ
فرحة الدنيا ،مل
كف ويف ك اّفك اآلخر
مل ْ
أصداّ ق نفيس عندما رأيتك يف الرشفة ،قالت يل عيناك الكثري ،وأنا صداّ قتهام،
واحلمد هلل أنني صدقت.

ثم رفع ك اّفها ،وملسه بشفتيه..
اّ

ٍ
ومحرة تندفع إىل وجهها ،شعرت بخدر العامل
شعرت بدُ وار يف رأسها،
ْ

حب أصابتهاٌ ،
مجيل هو العشق..
يرسي يف بدنا ،اّأول ملسة اّ
حب وهو يقول:
ابتسم هلا ياسني ابتسام َة اّ

ِ
 هل سأطمع يف ْشعرت بحبي؟
أن أعرف متى
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 اّأحسست به يف نفس الوقت ،لك اّني خشيت اّأل تفهم رسالة
كل ما قلته
ُ

عيني يوم الرشفة ،احلمد هلل أناّك صدقت.

 أمل أقل ِإن القلوب ل حتتاج إىل ٍ
لك اّ
احلب ،حلظة ُتبدر
وقت ليحت اّلها
اّ

احلب يف القلب ،أعدُ ك أنني سأروي تلك البذرة لتصبح بداخلنا
فيها بذرة اّ
تثمر سعادة لنا وملَن حولنا.
شجرة كبري ًة ُ

احلب ،اّ
اّ
احلب
تذكرت -يف تلك اللحظة-
َ
تذكرت اّ
شعورها القديم بعظمة اّ
الذي ُيلقى يف ُ
اجلب والسجن ،فقالت:
أهم يشء ،نراعي تلك البذرة جيدً ا حتى ل َ
تذبل ومتوت ،حتى
 -هذا اّ

ل ُنعاين الندم ،األشجار هلا جذور قوية ،وهذا ما جيعلها تتشبث باحلياة.
علينا أن نحافظ عىل ِ
تتمسك جذورها باألرض ول تذروها
حبنا حتى اّ
بذرة اّ

الرياح.

نظر ياسني يف عينيها نظر ًة طويلة قبل أن جييب ويسأل:
مهام كانت قوهتا.
حبنا ،ولن تتقاذفها رياح ْ
 -ل تقلقي ،ستقوى جذور اّ

حب يف حياتك ..أم أنه كان هناك أحدٌ ْقبيل؟
أعدُ ك هبذا ،هل أنا اّأول ٍّ
ٍ
لون عينيها ً
بمداعبة وشقاوة زادت َ
مجال:
ر اّدت

 -ما الذي تتم اّناه؟
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 أمت اّنى ما ِأنت عليه.
أول َمن اّ
دق له قلبي ،وملعت له عيني ،اّأول َمن احتوى روحي
اعلم أناّك اّ
ْ -

ٍ
حب،
من
نظرة ،ومشاعري من ملسة ،أول َمن ملس ك اّفي ،وسمع م اّني كلم َة اّ
تعرف ..كنت أنتظرك ،ومل اّ
أمل النتظار ،أنتظر ذلك اإلحساس الذي ربطنا
ٍ
برباط خفي ،وأدعو اهلل اّأل يتف اّلت من يد أحدنا.

تنهد تنهيدة أطلق فيها اّ
كل خماوفه ِمن جتداّ د قصته
ارتاح
صدره وهدأ قلبه ،اّ
ُ

مرة أخرى.
القديمة اّ

أي عني حتيطهام شجريات الورد وزهور
ظ اّنا أنام يف الرشفة بعيدان عن اّ

تشعر بغيظ يستشيط يف قلبها،
تتلصص عليهام،
الياسمني ،فكانت عينا "منى" اّ
ُ
رشرا يتمتم:
وتشتعل فيه النريان ،خرج هلي ُبها ً
 أمل ِحبها بعد يا هشام!!
تنته ِمن اّ

***
يقول باولو كويلو" :شيئان يرماننا من السعادة :العيش يف املايض،

ومراقبة اآلخرين"

السعادة ليس معناها َمن أنت وماذا متلك؟ اّ
كل ما تعنيه َمن أنت وماذا

حتمل بداخل صدرك!
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البيت الصغري مزدحم ،حتاول أن ُتعداّ اّ
كل يشء عىل أمجل ما يكون،

"أرسار" تستحقاّ وياسني ً
أيضا ،فقدت سندَ ها مؤق ًتا ،ول تريد أن ُتشعره
بعجز ،ينام يف غرفته مل يكتمل شفاؤه بعد ،أجهدت األيام قل َبه وعاونتها ابن ُته

ً
طويال ،لن يعود كام كان ..تعرف هذا،
فخر كجبلٍ صمد
الكبى بالكثري ،اّ

روحا شقية
كرست "منى" شيئًا بداخله ،مل يكن هذا ما مت اّنى الذرية من أجلهً ،

ُتشقي َمن حوهلا ..تتل اّفت حوهلا لتعي احلقيقة ،أين األهل واألخوات؟

بيت العروس خيلو ،تبدل اّ
طعم
يف يوم كهذا ،مل يكن ُ
كل يشء حتى ُ

الفرح..

 ل حرمني اهلل منكم يا سعاد ،تعبت معنا.علية ،اّ
إن بناتك بناتنا ،وأنت أختي ،وإبراهيم أخو
 -ما الذي تقولينه يا اّ

الروحي.
إسامعيل اّ

 -وأكثر ،إخوة وأكثر ،اّأل ترين يا سعاد! أين أختي التي عىل ُب ْعد شارعني

اّ
م اّنا ،وأخوات إبراهيم اّ
الكل يريد الفرح بال
كل واحدة ستأيت عىل مهلها،
فعوض اهلل لنا عن اّ
كل يشء.
َتعب ،أ اّما أنتم اّ

ِ
لعلية ناحيته لتخرجها من إحساسها بالوحدة،
أشارت سعاد
برأسها اّ
املدعوين ِ
بالفراشة ،يضع كريس العروسني ،وحوهلام
جيهز املكان لستقبال
اّ
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ِ
الطفولية اجلميلة التي متأل عينيه ،والتي زادهتا
ضحكت الثنتان للفرحة
اّ

اّ
وتلف يدها بيده:
"أرسار" وهي تداعبه

 سأتع اّلق َعم إسامعيل وليس بياسني.
بك أنت يا اّ

ُ
الدعابة من سعادة إسامعيل ،شعر اّ
أن له فتاة س ُتخطب:
زادت

 آآآه ،حتى ِيغري "منى" احلاج ياسني اهلائم ِ
بك ،ويعاقبني باحلرمان من

البضاعة..

أمنيات البسطاء
خروج إبراهيم.
مجيعا ليزيد من سعادهتم
ُ
ضحكوا ً
ُ

البيت باألهل ،واجلريان ل
كثري حتى امتأل
ُ
يمر ٌ
ترعاها دو ًما عنيُ اهلل ،مل اّ
َ
أركان املكان.
ترج
يك اّفون عن املساعدة والتهنئة ،والزغاريد اّ

اضطرت "منى" إىل ابتالع اّ
كل آلمها وأحقادها حتى ل تكون ناية
اّ

جراء أفعاهلا،
والدها عىل يدهيا ،لن
َ
تسامح نفسها إذا حدث له مكروه من اّ

يقو عىل البتعاد عنها ،عاشت َ
عرش
لقد كانت طفلتَه املد اّللة التي مل ْ
يكن َ
سنوات يف حضنه وحنانه ،ل رشيك هلا فيهام حتى جاءت "أرسار" إىل احلياة،
صحيح أنه مل اّ
يفضل إحدامها عىل األخرى لكنها جاءت لتنتزع منها الرت اّبع
ِ
املحشو بالعسل ،وعيونا
وقلب أ اّمها بطيبتها الزائفة ولسانا
عىل عرش قلبه
اّ

التي ل حتمل اّإل الباءة الكاذبة.
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املساء فرحتهم ،العيون والقلوب واأللسنة ُتلقي بتهانيها
احتضن
ُ
ُ
احلفل بسيط ،ومن البساطة تأيت السعادة ،مل حتتاج "أرسار" للكثري
للخطيبني،
ْ
ليظهر ُ
واملطرز بذهبية قلبها،
للون عينيها،
مجاهلا يف ذلك الفستان الرقيق املائل ْ
اّ
ِ
شعرها اّ
وأكتافها يف دلل ،ذابت
لتتدىل خصالته السوداء حول رقبتها
رفعت َ

ً
خجال ،وياسني ببدلته السوداء ووسامته الرجولية يمداّ هلا يدَ ه لتتع اّلق هبا ،ملح
مشج ًعا ،وأرسلت هلا أ اّمها قبل ًة ِمن قلبها قبل شفتيها
أبوها خج َلها فابتسم اّ

لكن "أرسار" فتاهتام التي مل
عب اهلواء ،إسامعيل وسعاد ُحرما من الذرية اّ
ْ
ِ
أسعدت اجلميع ،أمحد يركن بجانب
تشعرمها يو ًما باحلرمان ،فلتسعد كام
ْ
وقربته إليها وأجلسته بجانبِها فخطفت ِمن شفتيه
ياسني ،احتضنته "أرسار" اّ
طفولية خجولةِ ،
حب وأمان.
بسم ًة
ومن قلبه نبت َة ٍّ
اّ
لكن ..متى اكتمل ا َهلناء؟!
ْ

ٍ
زاوية بعيدة يقبع الكيد ،عنيٌ ل اّ
تفكر اّإل يف يوسف وإخوته ،أين تلك
يف

متر هبا
البئر لتلقي فيها "أرسار" اآلن وليس بعد دقيقة ،تريد ً
بئرا بعيدة ل اّ
بئرا ملعونة ل خيرج منها َمن تبتلعه.
قافلةً ،
***

نظن أناّنا أحكمنا خناق ضحايانا وشدَ ْدنا حبل انتقامنا حول
عندما اّ

نفس الوقت الذي ستدمى أيدينا وتشلب دماؤنا من
رقاهبم ،سيكون هو َ
خشونته.
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َ
اهلدف فقط ،بل تنزع ِمن املنتقم أغىل ما
النتقام شفر ٌة حامية ل تصيب

يملك ،و َمن أراد ْ
أو ُل ساكنيها.
أن يفر حفرة انتقا ٍم؛ فليعلم أنه اّ

ِ
لوعة
خييم عليه احلزن من فرط
بيت "علية" متلؤه الزغاريدُ ،
ُ
وبيت حمسنة اّ

يتخيل يو ًما أناّه لن يكون بجانبها يف ذلك اليوم
هشام لفراق فتاتِه التي مل اّ
والقلب
والوجه الذي امتلكه،
أرستْه،
ُ
ُ
حلم حياته ،العيون التي َ
الذي كان َ
الذي عشقه؛ أصبحوا اليوم ً
ملكا لغريه.
ربتت عىل كتفه بحنان:
ْ
 -يكفيك يا هشام يا حبيبيَ ،من خلقها مل خيلق غريها!؟

أبعد يدَ ها عن كتفه ،وهو ير اّد بضجر:

ً
وبدل
أحب غريها ،وأنت تعرفني هذا،
أحبها هي ،ول اّ
 -خلق ،لك اّني اّ

ِ
سامهت فيام حدث بأك ِ
ألم
ِمن أن تساعديني
ب نصيب ،ل أعرف كيف يمكن ٍّ
ٍ
بمقصلة تشنق فيها ابنَها الوحيد!!
تقتص لنفسها
أن
اّ
حمسنة حذرة ،ل تعرف ملاذا يقول هشام هذا الكالم:

 -أنا يا هشام!؟

طبعا ،العداء الذي أعلنتِه عىل بيت خالتي أعرف سببه جيدً ا ،أنت ل
ً -

ري
تعريف "أرسار" كام أعرفها ،حتبني اّ
لكن احلاجز الذي بنيتِه جعل رؤيتها غ َ

واضحة ،ستعرفني ذلك يو ًما.
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تغري ُ
لون وجهها وارتعش صوهتا وهي تسأله:
اّ
 -ما الذي تعرفه؟

أسبب لك أملًاِ ،
 اّلتأت
كل يشء ،أكثر مماّا تتو اّقعني ،كنت أخاف دو ًما أن اّ

ِ
ِ
فأصبت روحي ،أل
متنيت أن تلطخيها بدماء روح خالتي
وبالسكني التي

ِ
متنيت
ترين نزيفي الذي يمأل املكان ،اّأل تستمتعني بدمائي عىل األرض،
َ

دماءهم فسال دمي أنا ،اّ
وضحية انتقامك ابنك ،هل
لكل انتقام ضحايا،
اّ
لكن فلتعلمي اّ
أسباب له عىل اإلطالق،
أن انتقامك ل
َ
تشعرين بالسعادة؟ ْ
أنت املخطئة األوىل واألخرية.

 كيف تعرف اّكل يشء ،وتقول أنني أنا املخطئة؟ ك اّلهم املخطئون،

وبالذات "علية".

مرة سأتعداّ ى حدودي معك،
 آسف يا أمي ،ساحميني،اّ
وألول وآخر اّ

رشر النار التي يرتق هبا
لست أنا هشام َمن يتكلم ،إنا شظايا قلبي املنفجرُ ،
داخيل.

ِ
نزيف قلبه ليكمل:
تعب عن مدى
ثم ظهرت
ٌ
دموع غالية يف عينيه اّ
اّ

ٍ
صديق قديم لوالدي،
 -أنت املخطئة ول أحدٌ غريك ،عرفت ذلك من

حكى يل اّ
ذم يف خلق
كل يشء بال زيف أو خداع ،بحياد اّية ُمنصفة لدرجة أنه اّ
ِ
محلت نتيجة اختيارك الفاشل عىل اّ
شامعة غريك.
أب وهو صديقه،
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تظن أنا ستدخلها يو ًما ،ظ اّنت أنه ل يعرف عن
دوامة ،مل اّ
تاهت حمسنة يف اّ

األمر شيئًا ،ظ اّنت أنا تأخذ ثأرها يف اخلفاء ،فلم يرها اّإل الشخص الوحيد

تتمن أن يراها عىل تلك احلال من النتقام..
الذي مل اّ

 مل أرغب يو ًما يف أذ اّيتك ،أنت ابني ،اّكل ما يل يف هذه احلياة ،لو كانت

"أرسار" وافقت عىل الرتباط َ
بك كنت سأوافق أنا ً
أيضا ،لكن رفضها زاد

ً
اشتعال.
نار انتقامي

حو ِ
لت أختها إىل مجرة نا ٍر من
 -باهلل عليك ..كيف ستوافق "أرسار" وقد اّ

ِ
صنعت منها نسختك ،أنت
ناحيتها" ،منى" ل تطيق أه َلها وأنت السبب،

يتحمل وزرها غريكم ،اعلمي اّ
أن حصاد
هي وهي أنت ،أخطاؤكم جيب أن
اّ
ما زرعتِه لن يتو اّقف عند حزن خالتي أو زوجها كام تظنني ،سيكون الثمن

أعظم ،وستكونني َ
أول النادمني.
اّ
حتبك..
 -لك اّنها اّ

هز رأسه يف يأسِ ،من أين تأيت غشاوة العقل:
اّ
يب ل يقسو ،ل
عم إبراهيمَ ،من اّ
حتبي أنت اّ
حتبني كام مل اّ
" -منى" ل اّ

جيرح" ،منى" شخصيتها مهزوزة وانقيادية ،ل تعريف ما يدور يف عقلها،
أفكارها مضطربة ،ومشاعرها ليست نقية.
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مشاعرها نقية؟
 وأرسار..ُ

سخرية حمسنة َ
ُ
غيظه:
أثارت
اّ
والغل واحلقد والغرية
نقية ،مل تعدين بيشء ،فتاة واضحة ،النتقام
 -نعم اّ

مل خيتلطوا بدمائها ،ما تريده تريده لذاته ،ل رغب ًة يف حتطيم اآلخرين.

هزت رأسها وهي حتداّ ث نفسها" ..هشام حمقاّ " ،أرسار" ً
نقية،
اّ
فعال فتاة اّ

تزوجها،
أ اّما هي ومنى ْ
فوجهان لعملة واحدة ،لن يظى هشام بالسعادة إن اّ

تظن ،هي فقط تريد أن تأخذ شيئًا من أرسار"
حتبه كام اّ
هي ل اّ
اخطب أخرى.
 ل داعي لبيت "علية" بأكمله،ْ
حارة خرجت من قلبه املكتوي:
اّ
تنهد تنهيد ًة اّ

 -أخرى!! لن يكون هناك أخرى ،إ اّما "أرسار" وإ اّما ل واحدة ،سأسافر

وأترك البلد لتفعيل ما تشائني.

صدرها
تشعر حمسنة بنفسها بعد مفاجأهتا بالسفر اّإل وهي تضب
مل
َ
ْ

بك اّفها:

 تسافر!! إىل أين؟ سترتكني وحيد ًة يا هشام؟مرة أن أحلق
 سأسافر الكويت ،إسالم صديقي هناك ،حاول َأكثر من اّ

به وكنت أرفض،
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سم ِ
بسم أفعالك ،اليشء الوحيد الذي دفعني
التي اّ
مت هبام حيايت ،اختنقت اّ

للصب والبقاء هي "أرسار" ،حتى هي اآلن مل تعدْ يل ،طارت بعيدً ا ،وأنا ً
أيضا

سأطري.

مل ْ
متسعا من الوقت وانرصف ،اآلن تعلم أنه كان يعرف اّ
كل
يرتك هلا
ً

يشء بالرغم من ذلك مل ير ْد أن يواجهها حتى ل جيرحها ،فامذا فعلت هي
باعدت بينه وبني "أرسار" بنفس املسافة التي صنعتها بني "منى"
ِمن أجله!؟
ْ
وأختها.

حب ابنتهام،
عاقبها اهلل بحرمانا من ابنها ،كام حرمت "علية" وإبراهيم ِمن اّ

صدق هشام :اّ
لكل انتقام ضحاياه ..وبسفره ستكون هي اّأول الضحايا.
***

ٌ
ٌ
رحلة جمانية بال
متسعة بال تأشرية أو رحالت طريان،
املايض أرض

العملة الوحيدة ُ
ُ
مجال الذكريات وصدق املشاعر ونقاء القلوب.
عمالت،

ُ
حبال املحبة جتدل ضفري ًة قوية بني ثالثتهم؛ "أرسار" وياسني وأمحد الذي

اّ
كالقط الصغري بعيونه التي
ويتقرب منها
يبها
أصبح ابن "أرسار" املد اّلل ،اّ
اّ

تشبه عيني أبيه فيهوي قلبها نحوه.

مح َمه لتحرق َمن حوهلا
حتول إىل بركان ،ل تعرف كيف تنرش َ
ُ
قلب "منى" اّ

علمت بسفر
بناره،
ْ

حول
الذي
سفره
خطبته.
أملها يف
 wasاّ
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ٍ
قمة الكالم إىل قمة الصمت،
إىل
حتولت من اّ
شخص آخر غري الذي عرفته ،اّ

قمة التش اّفي والغضب إىل قمة احلزن واألمل ،مل تتو اّقع أن تراها يو ًما منهزمة
من اّ
عيونا التي مل
تلك اهلزيمة النفسية ،مل تتو اّقع أن تراها والدموع متأل عينيهاُ ،

هيتز هلا جفنِ ..من أين أتت بالدموع! األغرب أنا كانت تسأهلا عن أحوال
اّ

ٍ
تطمئن بالفعل عليهام ..هل هذا
وكأنا
أبيها وأ اّمها
بطريقة ليست كالسابق ،اّ
اّ

ٌ
مسكنة ُتظ ِهرها ألنا مل حت اّقق وعدها هلا؟
ندم؟ أم احرتاق لغياب هشام؟ أم

تغري يا خالتي ،ل أعرف َمل اّ
كل هذا احلزن؟ َمن الذي جيب أن
 -حالك اّ

يزن؛ ِ
أنت أم أنا؟!

ٍ
ترس هلا اّ
بأن الندم ينهش أحشاءها،
نظرت هلا
بخيبة ،ماذا ستقول؟ هل اّ

الزمن إىل الوراء ملا فعلت هبا وهبشام ما فعلت..
وأنه لو عاد
ُ

ِ
تسكت هكذا ،رأيس سينفجر ،فقدت اّ
كل يشء،
 -تك اّلمي معي ،ل

وكسبت "أرسار" اّ
كل يشء ،قلب هشام حتى بعد ما فعلت ،وقلب ياسني
ْ

تتخيله ،كان جيب أن يكون اّ
كل
حتركه كيف تشاء ،يغدق عليها ما ل اّ
يف يدها اّ
ِ
ِ
لولك ،وإن كنت ِ
استسلمت لسفر هشام فأنا لن أستسلم ،لن
أنت
هذا يل

أح َرم من اّ
تنعم اّ
كل يشء.
بكل يشء وأنا ْ
أتركها ُ

بأي كالم أن ُخت ِرج خالتها من صمتها الذي يشبه الغيبوبة،
مل تستطع اّ

فآثرت الرحيل.
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"منى ٌ
قنبلة ستنفجر
لو تعلم "منى" ماذا فعلت بكالمها!! صدق هشامُ :

أعلم بحجم اخلسائر".
قري ًبا ،واهلل وحده ُ

ً
مل تعدْ تعرف للنوم ً
عادل ،صنعت
قصاصا
يقتص منها
سبيال ،املايض
ً
اّ

سالحا سيدمر اّ
حتب يف احلياة
بأيدهيا
ً
كل يشء ،سافر ابنُها الوحيد الذي مل اّ
كل ِ
ريه ،وتركها وحيدة .منذ وفاة والده وهو اّ
أهلها بعد موت الوالدين،
غ َ

كل ٍ
والعالقة امللتهبة بينها وبني أختها الوحيدة ،اّ
ِ
حساباهتا التي يبدو
ليلة تعيد
َ
أحداث فيها ،كلامت هشام
األيام بطيئة ل
أنا أخطأت يف تقديرها ،باتت
ُ
وتوعد "منى" بالنتقام خترتق جسدها كإب ٍر توخز رشايينها بعنف
األخرية
اّ

لتطهرها من دماء الكراهية التي مألهتا.
اّ

كأنا سنوات عمرها الفائتة التي مل ْ
طعم اهلناء
متر اّ
تذق فيهم َ
الساعات اّ

يمر يوم اّإل
اّإل يف الفرتة التي اّ
تزوجت فيها إبراهيم ،ليتها ما تركته ،مل اّ
ِ
ُ
طالقها منه،
بحبها له اّإل بعد
وأكلها ال اّندم ..إبراهيم
الرجل الذي مل تشعر اّ
ِ
وكرمه يف حدود
وإرصارها عليه بالرغم من ُحسن خلقه وأدبه يف معاملتها،

َمقدرته ،لسانه الطيب وعرشته اجلميلة ،حاول -اّ
وكل َمن حوهلا حتى أختها

أرادت حيا ًة
"علية" -أن يثْنوها عن الطالق لك اّنها مل تسمع لصوت أحد.
ْ
فقره اّ
فاختذت نقط َة
مر اّفهة ثرية تليق َ
بجامهلا الذي سيطر عىل عقلها ،خنقها ُ

ضعفه يف عدم قدرته عىل اإلنجاب ً
سبيال للطالق ..جرح ْته بنقصه فقتلتها
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وقفت اّ
تعريه أمام اجلميع-
األيام بنفس السكني التي آملته هبا،
ْ
ُ
بكل جبوت اّ
حتى أمام صديقه إسامعيل -بعدم م ْقدرته عىل اإلنجاب وبفقره ،خذلته وهو

الذي مل خيذهلا يو ًما ،صحيح أنه مل ِ
يعطها الكثري ،لكنه كان اّ
كل ما يملك ..مل
ِ
وعبت..
ترحم ضعفه حلظ ًة واحدة ،بل داست عىل
جرحه َ َ
ْ

عبت إىل حسن التاجر الثري الذي تقداّ م هلا فور انتهاء عداّ هتا ،اّ
حذرها

اجلميع ِمن ُبخله وقسوته فظ اّنتها غرية ،اّ
وتكرارا منه
مرارا
ً
حذرهتا "علية" ً
ِ
ِ
سمعت ال ُّنصح ،عرفت يف بيته اّ
أن الثراء ليس ثراء املال
ومن احلياة معه ،ليتها
اّ
والذل لتحقيقها ،ذاقت ما مل تذ ْقه ِمن
طعم احلاجة
وإناّام ثراء النفس ،عرفت َ

وحرمت ..لكنها مل تستطع النطقَ بكلمة،
هوان ،رضبت وسحلت وجاعت ُ

اضطرت لك ْتم اّ
يشمت هبا أحد.
كل يشء حتى ل
بل
ْ
اّ

محها منه اّإل مو ُته املفاجئ ،كانت ستضع هشام بعدها بشهرين ،مت اّنت
مل ير ْ

بعلية أختها ،وموافقة
أن تعود إلبراهيم بعد ولدهتا اّإل أنا فوجئت بارتباطه اّ
أ اّمها وأبيها.

مل ُتعلق فش َلها عىل سوئها ،بل علقته عىل أختها التي خطفت منها إبراهيم

فلم تسمح هلا بالعودة إليه ،زاد ُ
غيظها اتساع جتارته بعد زواجه من "علية"
ريا كام كان ،األكثر من هذا اّ
ثم بأرسار بعدَ
فلم يعدْ فق ً
أن اهلل رزقهام بـ"منى" اّ

"منى" بعرش سنوات ،فأخذت عىل نفسها العهدَ اّأل ترتك "علية" تتم اّتع بام
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َ
يكون هلا ،انتهزت فرص َة تع اّلق "منى" هبشام لتستقطبها من
كان جيب أن
متزقت.
أ اّمها ،ومتأل قلبها حقدً ا عىل "أرسار"
وعلية كام اّ
اّ
فيتمزق إبراهيم اّ

لكن!! ماذا جنت اآلن؟ مل ِ
جتن اّإل الوحدة ،أرادت أن تصيبهم هبا فلم

شحذت اّ
فجرحت قلبها ،كلامت هشام األخرية
سكينها لتقتلهم
تس َلم منها،
ْ
ْ

كانت ً
عمرا ،فأطفأهتا ليكمل ثقل
رمال ألقاها عىل نار صدْ رها التي اشتعلت ً
األيام والوحدة واألرق أقسى دروس حياهتا..

ليت املايض يعود ألحمو القسوة
 -صدقت يا هشام ،أنا املخطئة الوحيدةَ ،

اّ
سطرا من التسامح والو اّد والرمحة.
والشقاء،
ألسطر فيه ً
***

آخر اّإل النقاء ،التسامح هو عرش القلوب الطاهرة،
هل للتسامح معنى َ

حتوم حول نور الرمحة ،فيحرتق اّ
تطلق اّ
كل
كل ما بداخلها من أمل فراشات ُ

يول الظلم ً
عدل إىل التسامح.
معنى لالنتقام ،فال يشء يمكن أن اّ

جرس الباب يعلن عن زائر ،مل تصداّ ق "علية" عينيها ،هل ما تراه حقيقة،

"علية"
حمسنة تقف أمامها متأل
َ
مالمح وجهها نظر ُة انكسا ٍر وحزن مل َترمها اّ

ِ
صوت "علية" وهي تسأل أختها:
يو ًما ،ظهرت اللهفة يف

 -خري يا حمسنة ،ما الذي حدث؟! هل أنت وهشام بخري؟
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قسامهتا وهي تر اّد:
ازداد األسف واخلجل يف َ
 -ل تقلقي يا "علية" نحن بخري ،لكن،..

ثم انفجرت يف ٍ
بكاء مأل صداه البيت ،ووصل إىل "منى" وأرسار .وقفت
اّ
ٍ
مشهد مل خيطر عىل عقل أحدمها يو ًما ،فقالت حمسنة:
الثنتان يف ذهول أمام
ِ
أرجوك أن تساحميني ،ساحميني
" -علية" يا أختي ،أمام اهلل وأمام بناتك..

سببته لقلبك ،اّ
كل ما فعل ُته بك ،اّ
عىل اّ
كل كلمة آذيتك هبا ،وقويل
كل أمل اّ
أن حمسنة نادمة عىل اّ
إلبراهيم اّ
كنت
كل ما فعلت ،آسفة له عىل ما آملته به ،لقد ُ
املخطئة الوحيدة بينكم ،سفر هشام ووحديت ،وأملي لفراقه؛ جعلني اّ
أفكر

مرت ،والتي مل حتاويل فيها أبدً ا أن تر اّدي يل إساءة أو أ ًذى أو
يف السنني التي اّ
ً
ظلام ،كان ع اّ
يل أن أكون أختك الكبرية التي حتتضنك بعدَ أ اّمنا وأبينا ،فكنت

عبء وحدتك.

ثم انتابتها ٌ
نوبة شديدة من البكاء ،جعلت "علية" تبكي هي األخرى،
اّ

ٍ
بحنان ا اّدخرته هلا ليوم عودهتا:
وحتتضن أختها

هيمك يا أختي ،نحن أهل ،واألهل ل جيرحون بعضهمً ،
أهال بك
 -ل اّ

يف بيتك وسط أهلكً ،
أهال بعودتك.

طلبت من "أرسار" أن تصنع خلالتها كو ًبا من عصري الليمون ليهداّ ئ
ًً

ذهبيا
editedخامت
withيف يدها
لتضع
اقرتبت منها
حاهلا .استبقت حمسنة "أرسار"،
wasا ًّ
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حتتضنها وتبارك هلا عىل خطبتها ،وتعدها أنا لن ترتكها يوم الفرح .ظهرت

ٌ
ٌ
وابتسامة ل اّ
تقل طيبة عن ابتسامة أ اّمها وهي حتتضن
بشاشة يف وجه "أرسار"،

خالتها ،هل يمكن أن تعود "منى" كام عادت خالتها؟

 -ل حرمنا اهلل منك يا خالتي ،اكتملت فرحتنا بحضورك ،وسيسعد أب

جدًّ ا.

 إبراهيم ٌابن حالل يا أرسار ،بارك اهلل لكم فيه.
رجل ُ
انسحبت "منى" إىل غرفتها ،عادت خالتها كسرية إىل معبد أ اّمها وأرسار،

نار
وتركتها وحيد ًة يف طريق النتقام الذي ل يمكن العودة منه ،لفحتها ُ
الكراهية ،ولن تشفى منها اّإل بالدواء املناسب ،لن يشفيها اّإل رؤية "أرسار"
هناك يف البئر وحيدة.

عليها أن تعرف كيف ومتى حتفره وتلقيها فيه ،وقفت أمام مرآهتا حتداّ ث

نفسها ،يظهر عىل عينيها بداية لهتزا ٍز نفيس مل ُ
يطف عىل السطح بعد..

مجيعا عىل حساب أيامك وشبابك! وماذا عليك اآلن أن
 -تصاحلوا ً

تعزيف معهم أنشودة التسامح ،هذا لن يكون..

جترعته ،وصمت الوحدة التي سأحياها.
سيذوقون ً
مجيعا َ
مرار الصب الذي اّ
***
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الفارس الوحيد الذي مل ُهيزم من قبل ،يعرف كيف يستويل
الوحدة هي
ُ

والقلب إىل
جير النفس إىل اجلريمة،
َ
عىل العقول والقلوب ،يعرف كيف اّ
والروح إىل الشيطانية ،فإذا مل نزم الوحدة ،وهزمتنا هي وألقتنا عىل
الرذيلة،
َ

شطآنا غرقى؟

الظالم بعينه ما حتياه "منى" اآلن ،سكن عقلها شيطان النتقام فوسوس

هلا اّ
ريا ،تشعر اّ
أن الطعنات التي سداّ دت لقلبها قتلته ،ومل
بكل رش ،ل تتك اّلم كث ً
قلب لرتحم به أحدً ا ،كرهت أختها وخرست خالتها ،سافر هشام
يعدْ هلا ٌ

عار العنوسة أمام اآلخرين.
الذي كان سيمسح عنها َ

ً
أميال لتحظى برضا أختها بعد هذا العمر من
ابتعدت عنها حمسنة

القطيعة ،أرادت حمسنة ْ
أن تقرتب من "علية" فابتعدت عن "منى" .نفس
ً
بحبها وخو ًفا من
كرها
األيام التي متأل قل َبها ً
وبغضا ألختها متأل َ
قلب ياسني اّ

فقدانا ،يأسى عىل حال ٍ
بيت جعلت منه "منى" مغار ًة مظلمة ل يستطيع

أهلها البتسام ،فرضيت احلزن والصمت عىل اجلميع ،حتى عىل "أرسار"

ٍ
حزن سيضاّ بقلبيهام ،ختشى عىل أختها من عامل
التي ختشى عىل والدهيا من
األشباح التي ألقت نفسها فيه ،ترفض أي ِ
يد ٍ
عون لتنقذها منه فاستسلمت

تشعر أنا مالت اّإل
له ،أين هو ليشاركها ما يدث ،ويسندها بكتفه التي مل
ْ
بعد ْ
ريا
باهلوة السحيقة التي تركها وراءه ،جتدُ نفسها كث ً
أن أزاحه عنها ،تشعر اّ
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َ
احلزن يطفو عىل عينيها فيطفأ بري َقهام:
جلس ياسني أمامها وهو يلمح
 أشعر اناّك لست عىل ما يرام يا حبيبتي ،أشعر اّأن البيت تبداّ ل حاله،

الختناق يمأل قل َبك وصوتك وعينيك!

عب عن
نزلت من عينيها
ٌ
دموع حبستها كأناّه شقاّ قلبها ليخرج ما به ،اّ

ٍ
بكلمة واحدة ،خمتنقة ،هي بالفعل خمتنقة اّ
بكل ما جيري ،و ُبعد
إحساسها
ٍ
بوحدة مل تتو اّقعها..
هشام يشعرها

يربت عىل كتفها بحنان:
مسح ياسني
دموعها بيده وهو ُ
َ

أن ِ
 المتحانات آخرها بعد أسبوع ،ل أقوى ْأراك يف تلك احلال،

سأرتب اّ
كل يشء ليكون زفافنا بعد انتهاء المتحانات بيوم ،أريدك أن تكوين

ألطمئن.
بجانبي
اّ

نظرت إليه نظر ًة ف ِه َم معناها..

 ل تقلقي سنحض اّكل أسبوع لالطمئنان عليهم ،لن ترتكيهم وترحيل كام

َ
بساط الريح التي تنقلك إليهم
تظ اّنني ،أعدك هبذا ،سأشرتي لك سيارة تكون
ورس أرساري.
وقتام تشائني ،أنت طفلتي وحبيبتي ،وستكونني زوجتي َّ

كان اللقاء بينهام كال اّلحن العذب ُيطرب ًّ
كال منهام ،ويصنع حال ًة من

تناغم وجداين ل خيفى عىل ٍ
أحد ،وبالذات "منى" ..تراقب أختها وخطي َبها

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

123

بئر ُ الحيرة

بع ِ
حتول حياهتام
ني منتقم ،تريد أن اّ
تتحني الفرصة التي تستطيع من خالهلا أن اّ
ٍ
حتولت حياهتا..
إىل
كومة من الرماد كام اّ

ين وقت النتقام ْبعد"
عيناها متتلئ بمعنى واحد" ..مل ْ
***
بك يا زمان أشكو غربتي ْ
إن كانت الشكوى تداوي مهجتي
توج ًعا ويزيد اّ
مهي إن خلوت بظلمتي
قلبي تساوره اهلموم اّ
ناصحا فاربأ بنفسك أن تقو َدك حمنتي
قلب اّإين قد أتيتك
ً
يا ُ
أكثر مماّا تعطي ،وغربة املكان والروح تأخذ اّ
كل يشء
غربة األماكن تأخذ َ

بال أي عطاء.

َ
اشتاق ملرص ،لإلسكندرية ،لشاطئ بحرها ونسيمه ،لشتائها الساحر،

الزرقاء ،اشتاق هلا أكثر من اشتياقه لنبض قلبه الذي تو اّقف منذ
لعيون حبيبته اّ

فراقها ،تنهيدته ترسل ما يف قلبه من غرام تنأى به اجلدران ِمن حوله ،شقاّ

ٍ
َ
مكان يراها فيه مع غريه،
أفضل من وجوده يف
عليه البعد لكن ..تبقى الغربة
يعرف أنه لن يتمل ..داعبته ذكريا ُته معها ،عيونا الشقية البيئة ،حكاياهتا
الطفولية التي
الصغرية التي كانت ل هتدأ حتى يعود وختبه هبا ،أخطاؤها
اّ

ترس له هبا حتى ترتاح روحها ،ساندويتشات الفالفل اإلسكندراين
كانت ِ اّ
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التي تعشقها فيأتيها هبا من خلف باب املدرسة احلديدي يف الفسحة

املدرسية ..ماذا فعلت به أ اّمه!؟

اّ
تنهد وهو اّ
ويتذكر قسوته معها ،يا هلول ما سمعت منه ..أين هو
يتذكرها،
اّ

من رضاها اآلن!؟

 -كيف حالك يا أمي ،ساحمي ولدَ ك عىل خطئه يف ح اّقك ،ساحميه عىل

مر هبا.
حلظة ضعف وانكسا ٍر اّ

ِ
فجرت الداّ موع يف عينيها فاختنق
صوت ابنها املنكرس؛
شقاّ عىل قلبها
ُ

صوهتا وهي تقول:

سيرسك
فعلت ما
 ساحمني أنت يا حبيبي ،أنا َمن كرست قلبك ،لكنيُ
اّ

حلم عمرك.
حتى لو مل ي اّقق لك َ

ُ
اخلوف يف صوته وهو يسأهلا:
ظهر
ِ
طمنيني..
 ماذافعلت يا أمي؟ اّ
مرة أخرى ،صاحلت "علية" وإبراهيم
اّ
اطمئن يا هشام ،لن ختطأ أ اّمك اّ

وتقبلوين وسطهم اّ
متر ،كأين
وأرسار ،ك اّلهم كانوا أفضل م اّني ،اّ
كأن األيام مل اّ

مل أخطئ يف ح اّقهم يو ًما ،عادت "علية" أختي وإبراهيم زوج أختي وأرسار

ابنتهام ابنتي ،لكن...
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 لكن ماذا؟ هل هناك يشء؟ هل "أرسار" بخري؟ "أرسار" بخري" ،منى" هي التي ليست بخري ،إنا غلطتي التي تكب اّكل

يوم ،اّ
سكيني الذي سنن ُته أكثر من الالزم ،وأخشى منه عىل رقاب اجلميع،
الطلقة الوحيدة التي وضعتها يف مسدس انتقامي ،ول أعلم متى وكيف

وعىل َمن ستنطلق ،ستبقى ذنبي الذي ْ
فلن أغفره
إن غفره اهلل وغفرتْه "علية" ْ
لنفيس إذا تضاّ ر أحد.

كان صم ُته اّ
يتلمس
حائر اّ
يدق يف قلب حمسنة ،تعلم ما جيول يف خاطرهٌ ،

لكن متى استطعنا هزيمة الشوق؟ الشوق
أخبارها ،وتأبى عليه كرامتهْ ..

حية لتلتهمها
تلك النار التي تلتهمنا عىل لفحات ،تلتهم أجزاءنا وتعيدها اّ
وتكرارا..
مرارا
ً
ً

ٍ
بصوت ل يكاد خيرج من فمه:
قاهلا
 -وأرسار؟

يتجرع مرارة فقدانه
شعرت حمسنة بمعاناته وبقلبه الكسري احلزين الذي
اّ

حلبه الوحيد:
اّ

الطيب ،ل تشرتي
طيبة ،بجامل الندى ،ل تقول اّإل اّ
" -أرسار" بنت رقيقة اّ

شيئًا يف جهازها بدوين..
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ثم ندمت:
قالتها حمسنة اّ
 اقرتب زفافها؟ اّكل يشء نصيب يا ابني.
 عندك حقاّ  ،ب اّلغي سالمي للجميع ،وهتنئتي ألرسار.مل يكن هشام يعلم اّ
أن الدكتورة رضوى خلفه مبارشة تستمع حلديثه:
 مكاملة عائلية يا دكتور هشام؟أطمئن عليها يف غياب ،الفراق صعب علينا سو ًّيا ،حمظوظة
 نعم ،أمياّ

أنت ،الدكتور حممود والدك ِ
ِ
معك يف الكويت ،ويف نفس املستشفى.
 َمن يتكلم يف سرية الدكتور حممود؟ضحك الثنان ُ
ومها ينظران خلفهام ليجدا الدكتور حممود:

يطمئن عىل والدته ،ويرى أنني حمظوظة لوجودك معي
 هشام كاناّ

وعدم فراقنا.

 ووالدهتا ًأيضا يا دكتور هشام ،ك اّلنا هنا ،أنا ل أستطيع فراق عائلتي

الشقية التي تقف بجانبك ،وسيادتك
يو ًما واحدً ا من عمري ،وبالذات
اّ

معزوم عندنا عىل العشاء اليوم لنعيد لك الداّ فء األرسي الذي افتقد َته.
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مل يرتك الدكتور حممود له الفرص َة للهرب وهو ياول العتذار اّ
بكل

الطرق ،يرى يف نظرات رضوى ود .حممود والدها ما يفهمه ،ل يعلمون أنه

أي جتربة مهام كانت ،قلبه مغ َلق عىل "أرسار" ،ول
لن يقوى عىل الدخول يف اّ
يوجد به ٌ
منفذ أو مكان ألخرى..

غرق قل ُبه يف بحرها ،فرتكه هلا ورحل.
***
اختيارا ،الختيار هو كيف تعيشها ،كيف حت اّقق
احلياة يف حداّ ذاهتا ليست
ً

حقيقيا أم
احلرية لتمتلك حقاّ الختيار ،وعندها ..ستعرف إن كنت إنسا ًنا
ًّ

َ
زيف كلامت.

مرت إحدى وعرشون سنة يا إبراهيم عىل مولِد أرسارَ ،من يصداّ ق
 -اّ

أنا ستنتقل اليوم إىل بيت زوجها بعيدً ا عن عيني وقلبي ،أشعر أنني ما زلت
أمحلها يف بطني ،ومل ِ
مرت تلك السنوات!؟
يأت موعد خمايض بعد ،كيف اّ

يس بام تقول وأكثر ،حياته مل تكن بتلك السهولة التي عاشتها
إبراهيم اّ

تكبد الكثري حتى يصل إىل حلظة الفرح ،حتى
"علية" بني بيت أبيها وبيته ،اّ
حاجزا ل يقوى عىل اخرتاقه،
تلك اللحظة استكثرهتا عليه األيام ،وضعت له
ً

حاجز صامت كئيبُ ،يمل اّ
كل َمن حوله أخطاء اختياره..
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حبات لوز خفاف لرتحل
مرت السنوات َ
كمن يرسق اّ
 نعم يا اّعلية ،اّ

"أرسار" وتبقى "منى" ،وهذا ما ل يشعرين بأي طعم للسعادة.

تو اّقف ً
قليال ليلتقط أنفاسه التي مل تعدْ تدخل وخترج بسهولة ،أكمل:
 -أرسعي ونادي حمسنة ومنى حتى نلحق بز اّفة "أرسار".

ليلتني،
حجزَ ياسني غرفتني هلم يف الفندق الذي سيقام به الفرح ليبيتوا ْ

قلب "أرسار" يوم صباحيتها بالتفاف أهلها حوهلا.
أراد أن يسعد َ

تقف بجانب ياسني بفستانا األبيض الباهظ الثمن ،والذي زادته هي

ٌ
خجل اّ
يلف أوصافها الفاتنة.
غلوا ،يزيد من َمجاهلا
ًّ

هو كام وعد ،سيأيت هلا بنجمة من السامء إن استطاع ،بقطعة من السامء

لتلك اللؤلؤة التي بقيت يف حمارها يف انتظاره ،األصوات والزغاريد تتعاىل
ِ
لتشعر "منى" بالداّ وار ،األضواء الساطعة ُتعمي عينيها ،فلم تعدْ ترى اّإل

ِ
خلت القاعة اّإل منهام ،اقرتبت منها لتلقي هبا يف البئر اخلاوية خلفها،
أرسار،
هتزها لتأيت بالقرب من أختها ،رفعت "منى" يدَ ها
أفاقت عىل صوت أ اّمها اّ
تشري بالرفض ،أمسكت "علية" ِ
بيد حمسنة وابتعدتا لتشارك "أرسار" وياسني
فرحتهام ،بينام إبراهيم ينظر لبنته الكبى يف شفقة.

مرة وحيدة
أرسار تذوب يف خجلها ،وهو يقف أمامها يف غرفتهام ،اّ
ألول اّ

برس قلبها
معه ،لكنها ل تستطع أن ختفي فرحتها التي تلمع هبا عيناها،
وترس اّ
اّ

This PDF document was edited with Icecream
Editor.
PDFإىل عينيها:
لينظر
وجهها إليه
نحوه ،رفع ياسني َ
Upgrade to PRO to remove watermark.

129

بئر ُ الحيرة

ِ
وأنت؟
أحبك،
 -اّ

هزت "أرسار" رأسها باملوافقة..
اّ
يقرهبا منه:
ياسني وهو اّ

 أريد أن أسمعها ،وتكون هدي َة عرسنا.أرسار هبمس:
أحبك.
 -اّ

شعر ياسني ليل َة زواجه من "أرسار" اّ
أن ما سقط من عمره عاد إليه معها،

يتزوج من قبل ..تلك العروس اجلميلة
شعر اّأنا ليلة زواجه األوىل فهو مل اّ

عوضه اهلل هبا اّ
لكن
عام لقاه من أمل ٍ شقاّ قل َبه عىل يد زوجته األوىلْ ،
التي اّ
ريا ،وتنرش حو َله
ها هي "أرسار" زهرة ندية تف اّتحت له لتمأل أ اّيامه رق ًة وعب ً

الفواح.
نسامت عطرها اّ

انتظرت "علية" َ
أذان العرص بفارغ ص ٍ
ب لتذهب إىل ابنتها ،ل يشعر أحدٌ

ٍ
لبنة مل تفارقها منذ أن تف اّتحت
التمزق بني الفرح والوحشة
بام تشعر به،
اّ

تتخيل عودهتا إىل اإلسكندرية بدونا ،كيف سيخلو البيت
عيناها للحياة ،ل اّ
من ضحكاهتا وروحها العذبة.

وكأنا يف مأتم عزاء،
ذهبت "أرسار" ،ومل يبقَ اّإل "منى" لتعيش احلياة اّ

ولول إبراهيم ووقفته

الصب.
استطاعت
واحتواؤه هلا ما
بجانبها
حاولتThis PDF
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مرة أن تصحبهام إىل بيت "أرسار" لتهنئتها ،وهي تنظر هلا
"علية" َ
أكثر من اّ

ٍ
بعيون مألها الكره واحلقد يفوح رائحتهام ويمآلن املكان ،مل تضغط عليها
أكثر حتى ل يرتامى احلديث إىل مسامع إبراهيم ،يكفيه األزمة القلبية التي
انتابته ،والتي ل تريد "علية" عودهتا..

حمسنة ترى اّ
فمنى صناع ُتها التي أتقنت
كل يشء ول تستطيع اهلمسُ ،

صنعها ،تعلم اّأنا لن تتزحزح اّ
عام يمأل قلبها جتاه أختها ،هي َمن حشته بيدهيا
املاهرتني ،لو مت اّنت العودة إىل الوراء لن تتم اّناها لتصحيح أي خطأ من أخطاء
حياهتا الكثرية اّإل خطأها يف حقاّ "منى".

استقبل العروسان ُ
أهل "أرسار" وأخوة ياسني وأمحد الذي ما ْ
أن رأى أباه

حتى التصقَ بقدمه ،وما أن اّ
مهوا بالنرصاف اّإل وبدأ يف العرتاض عىل ترك

لعمه يومني آخرين ،رفض َ
ترك رقبته فتع اّلق هبا
أبيه .حاول ياسني أن يرتكه اّ
َ
خجل ياسني أمام "أرسار"..
بشداّ ة أثارت
 أمحد سيبقى معنا.ثم اّقبلته
مل ترتك الفرصة حلديث نفسه ،أخذت أمحد منه لتحتضنه ،اّ
وأخذت مت اّلس عىل شعره يف حنان ،اسرتاح أمحد حلنان "أرسار" عليه ،فألقى
ٍ
ٍ
عاطفة صادقة تنبت
نعاس عميق ينبئ عن دفء
رأسه عىل كتفها وبدأ يف
َ

بينهام.
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تتجرعه من قبل،
مرا مل
رحلوا ً
مجيعا إىل اإلسكندرية لتذيق "منى" أ اّمها ًّ
اّ

كدرا وأملًا...
وجتعل أيامها ً

ويا للغرابة! مل خي اّفف عن "علية" صعوبة األيام اّإل أختها حمسنة..

 شوري ع اّيل يا حمسنة ماذا أفعل مع ُمنى ،أخشى عليها من نفسها أكثر

مماّا أخشى عليها من أي يشء.

اّ
نكست رأسها خز ًيا وهي تقول:

علية ،ساحميني أنني شاركت يف هذا.
 -ل أعرف ماذا أقول يا اّ

 -ل تلومي نفسك ،ل أحد يستطيع زراع َة يشء يف نفس أحد ليس هلا

أرض ،البذرة موجودة يف أرضها ،وماء الغرية يروهيا منذ سنني منذ أن رأت

عيون "أرسار" النورِ ،
دافعا.
كنت عو ًنا ولست ً

اّ
بزوج مثل زوج
سيحل األمر أن يرزق اهلل "منى"
 اليشء الوحيد الذيٍ

أرسار ،ستنسى اّ
وستهتم بحياهتا.
كل يشء،
اّ

 ِومن أين سيأيت! ياسني كان فرصة هلا ،لك اّنها رفستها بقدميها ،وكام

سيهتم ألمرها اآلن؟ َمن؟
شبحاَ ،من
ترين صارت ً
اّ

ووخزا لضمريها الذي
مريرا مل يز ْد حمسنة اّإل تأني ًبا
ً
ْ
بكت "علية" بكا ًء ً

حترض "منى" وتزرع احلقدَ يف صدرها وتعشمها بالزواج
غاب عنها وهي اّ

من هشام.
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اّ
تذكرته فأطلق قل ُبها زفر َة حنني وشوق ،كم تتم اّنى رؤيته ،حتى هو
أخطأت يف ح اّقه ،قطعت اّ
كل الطرق بينه وبني "أرسار" حتى جاء ياسني عىل

غفلة من اجلميع ليقطف الورد َة التي ما كان جيب أن تتف اّتح ألحد اّإل له.
***

ِ
ِ
احلياة السحرية التي اّ
وتوق ُف براكني
حتل املشكالت،
احلب أنشودة
اّ
احلب هو شفرة ُ
األ ْحجيات
النفس وعواصف العقل وفيضانات القلب،
اّ
ونقاط الكلامت وتفسري العبارات.

َمن قال اّ
احلب هو معنى احلياة.
احلب يعطي للحياة معنى ،اّ
إن اّ

ٍ
متر
يشعر ياسني
مل
بسعادة طيلة حياته كالتي شعر هبا مع أرسار ،األيام اّ
ْ
احلب الذي مت اّناه طيلة حياته ،الزوجة
واحلب
قاسم مشرتك بينهام ،وجد فيها اّ
اّ
ٌ

هتتم بأمحد
املحبة اجلميلة الطيبة القنوعة بالرغم من كثرة األموالًّ ،
وأما حنو ًنا اّ
اّ

كابنها..

 سعيد ٌة معي يا أرسار؟حركت أناملها الرقيقة يف شعره وهي تقول:
اّ

مهام وصفت لك سعاديت لن تصداّ ق ،أسأل نفيس اّ
كل يوم عن اليشء
ْ -

بحبك ،أشعر اّ
حب وحنان جيري يف
بحر اّ
أن َ
اجلميل الذي فعلته فرزقني اهلل اّ
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اّقبل يدها ،ووضع رأسه عىل قدمها وهو يقول:
قلت لك
حب يف حيايت ستصداّ قني؟ لو ُ
أول وآخر اّ
 -لو قلت لك إناّك اّ

أنني مل ْ
أذق طعم احلنان اّإل من يديك هل ستقولني إنني أبالغ!؟

ٍ
حمبة غيورة وهي هتمس له:
ضحكت ضحكة ماكرة من
ْ
امرأة اّ
 ومامة أمحد؟!!ظهرت يف عيني ياسني نظر ًة غريبة مل تفهمها "أرسار":
ْ
 مامة أمحد!ثم رسح يف أفكاره كأناّه يرى مشهدً ا حزينًا أمام عينيه ليكمل:
اّ
جهزت نفيس للزواج،
 -كانت ابنة عمي ،قضيت أعوا ًما يف الغربة ،اّ

اّ
وتزوجنا ،مل يكن بيننا أي مشاعر أو كالم
رشحتها أمي ،وافقت ووافقوا
اّ
عمي فقط .يف ليلة
أكن أعلم عن
قبل ذلك ،مل ْ
خصوصيتها أي يشء ،ابنة اّ
اّ
العمر ،كام يقولون ،شعرت بعدم رغبتها يل ،شعرت أنا تبتعد وتبتعد حتى

أقو عىل اخرتاقه ،ومل أعلم سب َبه ألهدمه ،اّ
كل
أصبح بيننا
ٌ
جدار سميك ،مل َ
بدأت أعيش بمفردي مع جسد
روحها ببطء من املكان حتى
ُ
يوم تنسحب ُ
امرأة بال روح.

ومهيا..
إحساسا
 PDFكان
بذلك ،وأنه
ً Icecream
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وقبله وهو يستنشق رائحتها
ضحك ياسني ضحك ًة باهتة ،اّ
ثم رفع ك اّفها اّ

التي ترسي يف بدنه لتمنحه حياة:

أميز أحاسيس َمن حويل ،عرفت من أول يوم
 -ل يا أرسار ،أستطيع أن اّ

اّ
قررت حلظتها أين سأترك البيت
أن "منى" ل ترغبني ،ويوم قابلتك كنت قد اّ
ري
ري اإلسكندرية وأس َ
ملس شعاع عينك قلبي أصبحت أس َ
بال عودة ،وعندما َ
"أرسار" بنت احلاج إبراهيم ..هل ِ
ريا ل يريد احلرية! أنا ل أريدها،
رأيت أس ً

أريد أن اّ
أظل أسريك ،وأقابل اهلل بأغاللك التي اّ
تلتف حول قلبي وأصبعي.
 -أنا األخرى أحببتك من اّأول حلظة قابلت عيني فيها عينيكْ ،أك ِمل.

حتملت عىل نفيس ما لن يستطيع أن يطيقه رجل ،كانت حزينة طيلة
 -اّ

الوقت ،ل أستطيع القرتاب منها ،أشعر أنا كالشمعة التي تذوب ويتضاءل

ضوءها يو ًما فيوم .مل أشعر يو ًما بمعنى الفرح والسعادة معها ،كانت حياتنا
شهور
ُمقبضة ،ك اّلها حزن ويأس ووحدة وجت اّنب ،محلت يف أمحد فقضت
َ
أهتم؛ فعدم وجودها كان أفضل ،وجودها كان
احلمل ك اّلها يف بيت أبيها ،مل اّ

جيعل من البيت مقب َة أشباح ،كنت أمتنى أن يعود هبا الطفل الذي ستلدُ ه
أكثر
من مقبهتا للحياة ،كانت الولدة صعبة
فاضطرت للبقاء يف املستشفى َ
اّ
جدار ينهار ،ذهبت إىل بيت أبيها ألحض هلا
من يوم لضعف جسدها ،كأناّه
ٌ
ِمن دولهبا بعض املالبس ،وهناك اكتشفت احلقيقة التي جعلتني أحيا تلك

احلياة الكئيبة معها...
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تتزوج برجل مثل ياسني أن تفعل به
تشتاق ملعرفة ما الذي يدفع امرأة اّ

ما فعلت!!

يكاد يصل
 -كانت عىل عالقة عاطفية بزميلٍ هلا يف الكلية ،ظروفه ضيقة ُ

للفقر ،تقداّ م لعمي ورفضه ،مل جيرحني أبدً ا عالقتها األوىل ،ما جرحني اّأنا
مل تطوها طي النسيان بعد زواجنا ،كانت اّ
تفكر به وحتتفظ اّ
بكل ذكرياهتا معه،

عاشت معه يف بيتي ،عاشت منقسم ًة نصفني؛ نصف هناك ونصف ل يريد

أن يكون هنا..

 وماذا فعلت؟ثم أغلقته،
 مل أشعر أحدً ا بيشء ،فتحت قلبي وألقيت به حرسيت اّانقسامها َ
قتل اّ
نويت أن أط اّلقها بعد
كل يشء بداخيل حتى ولو كانت صغريةُ ،

حرة يف خياهلا وواقعها ً
أيضا..
فرتة ال اّنفاس لتكون اّ

وعيونا ٌ
ِ
حزن ل يعلم ياسني عليه أم عليها؟
ظهر عىل وجه "أرسار"
َ

 -مل تعطني األيام الفرص َة للطالق ،كانت كالزهرة التي ذبلت ،وتطيح

صحتها تدهورت وأصبحت عظا ًما .عامان ،اّ
بأوراقها يف اّ
كل ما
كل مكان ،اّ
وأم ابني فقط ،اّ
ٌ
إنسان
ختفت أكثر فأكثر،
يمر كانت ُ
بيننا اّأنا ابنة عمي اّ
كل يوم اّ
أحبت ،تو اّفيت بنفس
فرقتها اّ
عمن اّ
يريد املوت ،أرادت أن تفارق احلياة التي اّ
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تنهد وهو اّ
بكت فيه البلدة بأكملها عىل تلك الفتاة
يتذكر يوم وفاهتا التي ْ
اّ

الطيبة التي اقتلعتها الرياح كام تقتلع نبت ًة صغرية يف األرض.

ِ
عليك ،بعد موهتا اّ
ضحى
 لن أكذبتأملت هلا ،حقدت عىل عمي الذي اّ

أيضا ذاق العذاب الذي سقاها إ اّياه .اّ
هبا من أجل ل يشء ،هو ً
تأملت يا أرسار،
لك اّني تأملت هلا أكثر بعد لقائنا.

هزت رأسها وهي ل تعرف ما عالقة لقائهام بأمل ِفراقها..
اّ
عذرهتا يا "أرسار".
ُ
َمن مل ِ
احلب لن يعرف أننيَ ِ
املحبني إىل أين سيصل هبم .عندما
يذق اّ
قلب اّ

عرفت أناّه مل يكن يف يدهيا
وكنت عىل وشك فراقك عرفت،
حبك
ُ
ُ
اّ
تذوقت اّ

ضحت بصحتها وعمرها حتى ل يمتلكها أحدٌ سواه.
يشء لتفعله ،اّ
ثم نظر إليها نظر َة ُمعاتب:
اّ
تنهد تنهيدة ذكرى ثقيلة عىل قلبه ،اّ

ِ
ِ
حب يترسب إىل قلبي
عرفت أنني مل أكذب
عليك ،أنك اّأول شعاع اّ

ِ
أزحت الستائر الثقيلة التي اّ
أحب بعدك ،ولن
املظلم ،لقد
غطته سنوات ،لن اّ

ترى عيني غري عينك.
سألته بدلل:

تعدين؟
 لن ترى عينك غريي..This PDF document was edited with Icecream PDF
Editor.
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ِ
 اّعيناك يف بحرمها ،و َمن يغرق ل يطفو يا أرسار.
تأكدي ،أغرقتني

ُ
تتحملها هي ،ستعشق
قلب ياسني
تسع َ
مل ْ
بحملها كام مل اّ
الفرحة عندما علم ْ

أحبه قلبها وأعطاها قل َبه،
هذا الضيف اجلميل القادم ،إناّه ابن الرجل الذي اّ
احلب والدلل.
ومل يرمها شيئًا من اّ

باتت أ اّيامها سعادة ل يعكر صفوها اّإل حزنا عىل أختها التي أصبحت

تسكن غرفتها ول خترج منها اّإل للضورة ،ل تقابل أحدً ا ،وبالذات هي
ٍ
تسمح
فلم
ريا ما خيرتق حاجزَ
ألحد بالدخول إىل غرفتها ،اّ
لكن أمحد كان كث ً
ْ

تقو عىل ْنره،
آلمها بطفولته البيئة ليدخل غرفتها ،تلمح عينيه البيئة فال َ
سأهلا عن اسمها ،وملاذا ل خترج من غرفتها وتأيت لتلعب معه ،يعرض عليها
ْ
ثم ما تلبث أن تعود ملا هي عليه،
أن يبقى هو ليلعب معها فتسمح له بالقليل ،اّ
ٍ
بشفقة وحنان مل متنحهام هي لنفسها ،ولو أنا اّ
فكرت ً
قليال
كأناّه شعر نحوها

فعلت.
يف كلامته البيئة ما فعلت به ما
ْ

يبها ،وأنه يريدها أن خترج من غرفتها ،وأنا مجيلة جدًّ ا
اّ
أرس هلا أمحد أناّه اّ

تكن
كـ"سنووايت" التي يف احلواديت .ابتسمت له "منى" ابتسام ًة خافتة مل ْ
تعلم وقتها أنا ستحيا سنوات دون أن تبتسمها .مل تسكن معها الغرفة اّإل
الوساوس التي تستطيع أن تضاّ هبا أختها لتخرجها مماّا هي فيه من سعادة،
وتعود لتجاورها ذلك الرسير وهي منكرسة حزينة ً
بدل من الفرحة التي
تسكن قل َبها ووجهها.

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

138

بئر ُ الحيرة

مل هتدأ أفكارها يف اليومني ال اّلذين كانت ستقضيهام "أرسار" مع أ اّمها،

وبصحبتها أمحد عىل أن يأيت ياسني للعودة هبام إىل القاهرة.

ٍ
عرضت عليها شياطينُها اّ
فكرة واحدة حت اّقق هلا
استقرت عىل
كل األفكار،
اّ

مهام كان ثمن التضحية ،وانتظرت الوقت املناسب لتنفيذها.
ما أرادت ْ
***
ِ
ٍ
بضوء الشموع؟
شعاع الشمس أن يرىض
لقلب ملسه
هل يمكن
ُ

ٍ
بدماء أخرى
تتشبع بأنفاس حبيبه ليبدهلا
هل يمكن أن ينزف دماءه التي اّ

غري التي تندفع يف ثناياه؟

"احلب احلقيقي ل يطفئه حرمان ،ول يقتله
يقول د .مصطفى حممود:
اّ

ألن الطرف اآلخر اّ
فراق ،ول تقيض عليه أ اّية حماولة للهرب منه؛ اّ
يظل

شاخصا يف الوجدان"
ً

الغربة والوحدة مل يعدْ يشقاّ صخرها الصلب اّإل رضوى والدكتور

حممود أبوها ،ياول جاهدً ا مع قلبه ليلنيَ جتاه أي ٍ
لكن رسعان
أحد غريهاْ ،
احلب والذكرى ،وتعصف هبا
رياح
ما
تتحول املحاولة إىل ف اّقاعة تتقاذفها ُ
اّ
اّ
بعيدً ا .يتم اّنى لو استطاع أن يكون لقلبه سطح يمنحه لرضوى لتقف عليه،

استولت "أرسار" عىل كامل قلبه؛ باطنه وظاهره.
لكن كيف له هذا وقد
ْ
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متر حتى عىل آذانه ،قالوا اّ
إن ما
رضوى يف عامل ٍ وهو يف عامل آخر ،كلامهتا ل اّ

خيرج من القلب يصل للقلب ،فلامذا ل يتعداّ ى صوهتا آذان هشام؟
ختيله.
 َأنت بعيد جدًّ ا يا هشام ،بعيدٌ حلداّ ل يمكن اّ

 -أنا هنا ،موجود ،فكيف أكون بعيدً ا؟

موجود بالقليل من وعيك ،والكثري من
 لو كنت موجو ًدا فأنتٌ

خيالك.

ري باهتة ،مع استدعاء ما استطاع من
ابتسم هلا ابتسام ًة حاول أن تكون غ َ

طبيعيا:
ذهنه ليبدو
ًّ

 -قلقي عىل أمي ،وحيد ٌة هناك وأنا َق ِلق عليها.

وإن اّ
بادلته بابتسامة تقول اّ
كل يشء ،تقول إناّه ل حقيقة فيام يقول ،اّ
كل

يشء يبدو عليه دون أن يشعر..

 والد ُتك فقط هي َمن تستحوذ عىل ْفكرك؟

رش َد بذهنه بعيدً ا حيث بحر اإلسكندرية الكائن يف عيني "أرسار" ،والذي
غرق فيه ول تستطيع أي ٍ
يد أن تنتشله ..هو نفسه ل يريد أن خيرج ،ل يريد

فرص ًة للنجاة عىل أي ٍ
يد اّإل يدها ليجد عينيها يف النهاية يف انتظاره ،لن هتدأ
ُ
أفضل من احلياة مع أي
عاصفة قلبه اّإل هبا ،وحدته مع احلنني والذكريات
ٍ
أحد غريها ،قلبه ل ينبض اّإل هلا ،فكيف ألخرى أن ُحتييه!؟
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احتاج سؤايل اّ
كل هذا التفكري؟
 هلَ
أفاق من رشوده عىل صوهتا ،لقد نس َيها هي وسؤاهلا يف تلك الدقائق،

يشعر به يف عينيها:
فكيف له أن يتجاوب معها فيام
ُ

 آسف يا رضوى ،ساحميني ،لن أستطيع اإلجابة عىل سؤالك.ٍ
تظن األمر أبسط من هذا،
حاولت رضوى إخفا َء
ضيق امتلكها ،كانت اّ

تظن أنه حتى لو هناك َمن تشغله فسيحكي ،لكنه يأرس اّ
كل يشء يف قلبه،
اّ
حبا عمي ًقا..
ويشداّ عليه بسلسة حديدية قوية ،وهذا ل يعني اّإل ًّ
 وأنا لن أيأس أنه سيأيت يوم وجتيبني عىل سؤايل.كان يتم اّنى أن يقول هلا ،ايئيس ..ل حتاويل ..فالصحراء التي بداخيل

ستبتلع ُ
رماهلا الناعمة اّ
كل قد ٍم ستخطو عليها اّإل قدمها هي" ..أرسار"..
 فلنجعله لأليام والظروف يا رضوى فقد حتنو وجتيب هي عليه.***

مترسعة ل
توقيت زماين خيتلف عن أي يشء ،عقارهبا
هل للسعادة
ٌ
اّ

متر برهة ..ودقيقة احلزن
رسيعا وترحل
تتمهل ،تأيت
ً
ً
اّ
رسيعا .دقيقة السعادة اّ
خفي هيدهد قلوبنا
متر عا ًما ،ترحل السعادة ول ترتك لنا اّإل َ
اّ
مهس ذكريات اّ

لتغفو عن واقع األيام املرير.
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تيبست "علية" كام تيبس اّ
كل يشء يف بيت إبراهيم ،اّ
كأن "منى" أطلقت
اّ

فحولت اّ
كل ما حوهلا إىل حجر..
تعويذ ًة سحرية اّ

يب البحر.
 تعايل يا أمي نخرج ونتمشاّ ى عىل البحر ومعنا أمحد ،هو اّ ل يوجد عندي رغبة يا أرسار ،أشعر اّأن جسدي كأكياس الرمل

الثقيلة.

 -ل تقويل هذا ،بمجرد أن ترتكي مكانك وترتدي مالبسك وتر ْي َن

بالتحسن.
البحر؛ ستشعرين
اّ

اّ
ريا منذ حلظة خروجهام من البيتُ ،
بالظل
ومها ل يشعران
تتبعتهام كث ً
اّ

ٍ
غفلة عن
وهم يف
اخلفي الذي يتبع حتركاهتام حتى حانت اللحظة املناسبة ُ

َ
ً
ُ
مبتسام،
الطفل البيء عليها يف هدوء مطمئنًا
فأقبل
أمحد ،أشارت له من بعيد
اقرتب منها فجذب ْته وسارت به إىل حيث ل يعلمون.

ابتعدت به قدْ َر ما استطاعت ،وهناك يف املول الكبري طلبت منه انتظارها

ٍ
باطمئنان فهو مل يكب بعد ،ومل يعرف ِمن غدر
للحظات ،استجاب الطفل

البرش شيئًا.

أرسعت باخلروج جر ًيا ،وما أن رآها تبتعد اّإل وأطلق رصخة استغاثة

ونفسها وروحها ،استوقفتها ً
ينادهيا ..مألت رصخته َ
قليال لك اّنها
أذن "منى" َ
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يكن
أرسعت بالعودة إىل املنزل دون اّ
أي رمحة بذلك الطفل املسكني الذي مل ْ
احلب ذنب؟"
أحبته "أرسار"
ذنبه اّإل أنه ُ
وأحبها" ..فهل اّ
اّ
ابن رجل اّ
وعيها متا ًما ،قدماها ل تكاد حتمالنا من
ْ
دخلت غرفتها وهي غائبة عن ْ

فرط اخلوف واألمل ،ل تصداّ ق أنا أصبحت ما عليه اآلن ..رصخ ُته أصبحت
ْ

طننيَ أذنيها ونبض َة قلبها اخلافق ،صور ُته احت اّلت مقلتيها ،بدأ الرصاع ينهش
قل َبها وعقلها اّ
ٍ
وحش ليعطيها القوة
جتسد يف صورة
كأن الغيظ املكتوم الذي اّ

تقزم ليصبح حرشة هشاّ ة كان يمكن أن هتشاّ ها من أفكارها
لتفعل ما فعلت ،اّ

ومتيض قد ًما يف حياهتا ،لك اّنها اآلن تنهشها ببطء .مت اّنت أن تعود إليه وحتضه،
دموعها يف التساقط ،وبدأ جسدها وعقلها يف النيار ..مل يقترص
بدأت
ُ

النيار عىل "منى".

ٍ
حلظة بجانبها،
متيدُ األرض من حتتها ،وهي تلتفت ول جتدُ "أمحد" يف

بكل القوى التي استطاعت استحضارها مع اّ
ترصخ اّ
كل اخلوف والرعشة
التي مألت قلبها وجسمها وصوهتا ،تنادي عىل أمحد الذي اختفى كأناّه اّ
تبخر..

"علية" تبحث
ُ
رصخاهتا امللهوفة مجعت حوهلا عد ًدا كب ً
ريا ياولون املساعدة ،اّ

ٍ
اضطرت "أرسار"
مرت ساعة
بعيون زائغة هنا وهناك دون اّ
اّ
أي جدوى ،اّ

بعدها ملهاتفة ياسني لتخبه بام حدث.

ٍ
ساعة واحدة
ردا ،كيف قاد سيارته ووصل إىل اإلسكندرية يف
مل تتلقاّ ًّ

دون أن يرى ما أمامه؟
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استأمن عليه أحدً ا ،حتى لو
يمكن أن يكون قد حدث له ،هل أخطأ عندما
َ

كانت "أرسار"؟ هل أخطأ ً
تزوج ومل ْ
يعش لولده فقط؟
أصال عندما اّ

ماذا لو مل جيده؟ ماذا لو أ اّمل به مكروه؟ لن يسامح نفسه طيلة حياته،

سيصنع من روحه اّ
متزقه يف اّ
متزق أمحد.
كل حلظة كام اّ
سكينًا اّ

دموع بسخونة حرقته عليه ،خرجت من شفتيه كلمتان:
نزلت من عينيه
ٌ
 يا حبيبي يا أمحد.أي نفع ،ساعات من اهلوس اجلنوين خطف
ساعات من البحث مل ُجت ِد اّ

اجلميع بام فيهم حمسنة ،مل تقبل َ
ترك أختها بمفردها يف تلك الكارثة ،الصدمة

شخصا آخر..
جعلت منه
َ

 أين ابني يا "أرسار"؟ثم انخرطت يف ٍ
بكاء شديد،
تشعر اّ
بالهتام يمأل عينيه ،رفعت َ
رأسها إليه اّ

ل يدرى ماذا يفعل ،اّ
كل ما يريده اآلن أن جيدَ أمحد يف أحضانه حتى لو رحل
بعده اّ
نفعا اآلن؛ فالرشطة لن تبحث عنه
كل يشء ،حتى املحض لن جيدي ً
اّ
للتأكد من صحة البالغ .انقسموا بعد خروجهم من قسم
اّإل بعد يومني
الرشطة إىل فريقني :ياسني وأرسار إىل مكان الختفاء ،إبراهيم وإسامعيل
وعلية وحمسنة إىل البيت؛ فقد يستطع أمحد أن اّ
يدل َمن جيده عىل البيت ،وما
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ِ
أن اقرتبوا اّإل ووجدوا اجلريان أمام البيت وعربة اإلسعاف تنقل "منى" يف

عصبي حاد..
حالة انيا ٍر
اّ

 -ما الذي حدث يا يرسي؟ (قاهلا إبراهيم بصدمة)

كان جارهم يرسي يف ٍ
حالة ل ُيسد عليها:

صوت رصاخ ٍ
عال جدًّ ا من الشقة ،مل يفتح أحدٌ عندما طرقنا
 سمعناَ
ٍ
حالة
الباب والرصاخ مستمر ،اضطررنا لكرس الباب ،وجدنا "منى" يف

هيسرتية ومل نستطع السيطرة عليها ،كرست اّ
كل يشء حوهلا ،حاولت
فاضطررت لطلب اإلسعاف ،حقنوها
اإلفالت م اّنا وإلقاء نفسها من الرشفة؛
ُ
خطرا عىل
ألنا أصبحت
بحقنة خمداّ رة ،وقالوا ل بداّ من نقلها إىل املستشفى اّ
ً

نفسها.

نظر إبراهيم بفز ٍع إىل "علية" غري مصداّ ق ملا يسمع:
 ماذا حدث لتصل "منى" إىل هذه احلال يا "علية"؟صباحا وتركناها بمفردها يف البيت،
 مل يدث يشء ،خرجت أنا وأرسارً

ل أعرف ما حدث.

ٍ
بص ٍ
مؤمن لقضاء اهلل طلب منها الصعود
ب وحكمة سنوات ،واستسالم

إىل البيت هي وحمسنة اّ
عل يدث يف أمر أمحد جديد ،اصطحب إسامعيل إىل
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وقف الثنان يف املستشفى ل يدريان ماذا حدث حوهلام فجأة ،وجعل اّ
كل

مسامرا
يشء ينهار ،ما الذي جعل "منى" تنهار ،واختفاء أمحد الذي سيكون
ً

يف نعش عالقة ياسني بأرسار؟!

ربت إسامعيل عىل كتف صديقه:
َ
غمة وتنزاح ،ر اّبك عىل اّ
كل يشء قدير.
 اّوحد اهلل يا إبراهيم ،اّ
يتغري ل أستطيع معرفته،
 -ل أعرف ما الذي يدث حويل ،هناك يشء اّ

قلبي يدثني اّ
أن األيام القادمة ستكون أصعب أ اّيام حيايت ،بنايت الثنتان عىل
حا اّفة اهلاوية.

قو َة إيامنك.
ستمر عىل خري ،ر اّبك خيتب اّ
اّ

 -ونِ ْعم باهلل" ،منى" بفضل اهلل يمكن تشفى مماّا أصاهبا ،ونحن املسئولون

عنها ،لكن اّ
يز يف نفيس اّ
أن الولد ضاع
كل ما أرجوه من اهلل أن نجدَ أمحد ،اّ
الهتام
هنا يف اإلسكندرية وهو بصحبة "أرسار" وأ اّمها ،ياسني عيونه متلؤها اّ
بالتقصري ،وأرسار حامل ،وحياهتا مع زوجها مهداّ دة.

سيجن إذا مل جيد
هيز رأسه بأسى ،إبراهيم عنده حقاّ  ،ياسني
تنهد وهو اّ
اّ
اّ

ولده ،وسيكون ر اّد فعله عني ًفا جتاههم..
 -إن شاء اهلل سيجدونه.
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رب.
 -يااا اّ

ٌ
حرقة مل تشتعل من قبل.
قاهلا إبراهيم وقل ُبه تشتعل فيه

...............

با يف مكان الختفاء اّإل وبحثوا فيه ،ياسني
مل يرتك "أرسار" وياسني ش ً

يشعر أنه كالذبيحة التي ذبحت اّ
بسكني صدئة ،فلم تقتله ومل ترتك له احلياة،

مرة أخرى؟ ألن
تنزف دماءه أملًا قطر ًة قطرة .هل ضاع ابنه ح ًّقا؟ ألن يراه اّ
يضمه إىل صدره؟
اّ

ُ
رمال
مرت الدقائق ابتلعته
تاه يف صحراء األمل واخلوف العظيم ،ك اّلام اّ

اليأس ،ولفحته حرار ُة الفرقة والشوق إىل ولده الوحيد .طبع صورة أمحد

مع رقم هاتفه ووزاّ عها وألصقها يف اّ
كل مكان بالقرب من اختفائه ،ل يطيق
أن حاهلا ل اّ
تفرط يف ولده ،لو يعلم اّ
يقل حز ًنا عن
َ
النظر إليها ،لو يعلم أنا مل اّ

يظن اّ
ختيلت يو ًما أن تكون
أن قلبها يتمل ما حدث؟ هل اّ
حاله ،هل اّ
يظن أنا اّ
سب ًبا يف أمل خملوق؟!

جلس اجلميع يف البيت ل يستطيع أحدٌ
النظر إىل اآلخر ،منظر ياسني
َ

أسكت اّ
وكرس القلوب ،النوم خاصم العيون ،والقلق واحلزن
كل األفواه َ َ
عشاّ شا هبا ،القلوب موجوعة يكوهيا أمل الفقدان ،واإلنسانة الوحيدة التي

تعلم أين تركت أمحد ،ما تلبث أن تفيق حتى تبدأ يف الرصاخ فتأيت املهدئات
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تتذكر اّ
بكت وهي اّ
مرت به من قبل ومل يكن بجانبها اّإل هو،
كل موقف اّ

ٍ
لكن
مرة هي وحيدة يف
موقف صعب بدونهْ ،
جمرد وجوده سيطمئنُها ،اّ
ألول اّ
اّ

أين هو اآلن؟

***
احلرمان اختبار النفوس ،املرآة الصافية التي نرى فيها ذواتنا الداخلية

تلون ،بعيدً ا عن الشعارات واملثاليات ،جتربة احلرمان
بعيدً ا عن اّ
أي زيف أو اّ

الشاقة هي التي تصهر معادننا ليبقى الذهب ويرتق ما عداه.
زوجها صالح:
سألت سارة َ

تأخرت يف اإلسكندرية؟
 َمن هذا الطفل اجلميل يا صالح؟ وملاذا اًّ
طويال وهي تنظر
عالمات الذهول والتب اّلد ،انتظرت
صالح تبدو عليه
ُ

ٍ
مغلق بإحكام:
إليه حتى سمعت صوته الذي جاء كأناّه يأيت من صندوق

 -اسمه أمحد ،بعدما انتهيت من إمتام مصاحلي هناك ذهبت إىل مول

دوت رصخة أصابت قلبي ،أرسعت إليه،
ألشرتى أشياء ستلزمنا يف السفر ،اّ

كان قد بدأ يف البكاء ،اّ
أن اسمه أمحد ،اّ
كل ما عرفته منه اّ
وأن امرأة تركته عن
ٍ
قصد يف املول ،ورحلت.

 -ما معنى تركته عن قصد؟
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 -ل أعرف يا سارة ،هذا ما استنتج ُته من كالمه ،كان يبكي ويقول:

"طنط سابتني وجريت" .انتظرت إىل ْ
أن أغلق املول أبوابه ،كان قد راح يف

نو ٍم عميق بعد إرهاق عصبي طويل ،خفت عليه ،لكن....
لكن ماذا؟
ْ -

ٍ
تتصور اليوم الصعب الذي
بشفقة وحنان،
قالتها سارة وهي تنظر ألمحد
اّ

مر به ،وت اّتضح آثاره عىل وجهه الدامع.
اّ

ٍ
بحزن دفني يطفو عىل عينيه:
تنهد وهو ينظر ألمحد
اّ

 ل أعلم ملاذا مل أس اّلمه يف قسم الرشطة هناك ،كان ع اّيل ذلك ،أخشى

عليه من الضياع لو س اّلمته هنا يف املعادي ،وقد ابتعد عن مكانه.

تتلمس مالحمه
محل ْته بني يدهيا برفق ووضعته يف رسير ،ظ اّلت بجانبه فرتة اّ

اجلميلة ،خرجت لصالح دامعة العينني وهي تقول:
 اّيذكرين بابننا حممد ،قريب الشبه به جدًّ ا.

 ًرسيعا ،الطائرة
فعال هو قريب الشبه به ،أرسعي علينا جتهيز ما تب اّقى
ً

ثم نعود ،أريد
يف العارشة
ً
صباحا ،جيب أن نذهب إىل اإلسكندرية ،نس اّلمه اّ
كو ًبا من الشاي.

كأن "منى" أغمضت عينيها وأيقظت معها اّ
مل هتدأ اجلفون تلك الليلة اّ
كل

العيون.
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اّ
ويتذكر تلك الرصخة
صالح ينظر إىل بخار الشاي املتصاعد يشقاّ اهلواء،

التي ش اّقت صدره ،ذلك الطفل الذي رأى معنى احلرية يف عينيه وهو يتل اّفت
مرت عليه وهو بجانبه يطمئنه ساعات
يمينًا
ً
ويسارا ل يدري ماذا يفعل ،اّ

ثقيلة يتم اّنى أن يقرتب منه أحد ،فيتعلق به أمحد وخيبه أناّه والده ياسني ،مل

يعرف منه اّإل اسمه واسم والده ،وعدَ ه أناّه سيذهب به إىل أبيه ،ويتم اّنى أن
يأت أحد ،اّ
كل ما يبحث عنه اآلن بداخله ،ملاذا أتى
يفي له بوعده ،لكن مل ْ

به؟ ملاذا؟

الصمت كان صاحبهام يف تلك الدقائق ،تعرف فيام اّ
يفكر ،فتح هلام
ُ
أمحد ذكرى ثقيلة "حممد" ولدته بعد ِ
عناء عرش سنوات كاملة أض َن ْتها فيها

العمليات اجلراحية واهلرمونات التي كادت تصيبها بالرسطان حتى قداّ ر اهلل
وضمت معه احلياة بأرسها ،مل تشعر وهي
ضمت حممدً ا يوم ولدته
اّ
احلمل ،اّ

أن رئتيه ل تقوى عىل التنفس ،أطاح اهلواء اّ
تقبله قبلة عمرها اّ
بكل أمنياهتا يف
اّ
األمومة.

األطباء املستحيل ،أنفاسه املتقطعة مل تكن حتتبس عن رئتيه ،بل
حاول
اّ
ٍ
عن رئتيها هيٌ ،
يترسب شعاعه إىل نفسها مع اّ
نظرة
كل
قليل من األمل كان اّ

أرصت
من عينيه الواهنة ،لن تنسى َ
يوم رحيله ورائحة أنفاسه األخرية التي اّ
أن خترج عىل وجنتيها لتعيش ما تب اّقى هلا من ٍ
برودهتا وضعفها
حياة تستشعر
َ
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ٍ
وشعرت به،
غفوة رسقتها وهي جالسة ،سمعت أذان الفجر
انتبهت من
ْ

حاله مل خيتلف عن حاهلا ،فتح أمحد دف َ
رت ذكريات األمل واحلرمان..
 فيام اّتفكر يا صالح؟

اّ
وتعطلنا طول اإلجراءات ،أخاف
 -أخاف أن نسافر إىل اإلسكندرية

أي اّاهتام يعطلني عن البعثة التي متنيتها طوال حيايت ،لك اّني لن
يوجه يل اّ
أن اّ
ألس اّلمه هنا ،سيبتعد عن مكان أهله ،ويمكن أن يضيع بسبب اإلمهال ،ماذا

أفعل يا سارة؟

أصاهبا الرت اّدد ،احلقاّ ً
دائام صوهتا ،لكن ل تعرف ملاذا يزيغ قل ُبها عنه اآلن،

هل جاء احلرمان ليكشف الغطاء؟
هبدوء ،وببطء قالت:
 -تريد رأيي ح ًّقا؟

وقعت بني كفيه من فرط التعب واإلرهاق والتفكري.
هز رأسه الذي
اّ
ْ
 نحتفظ به ويسافر معنا إىل اخلارج.مل يقابل رأهيا بعصبية ول ثورة ،بل ظهر الرت اّدد يف صوته وهو يقول:
 ما الذي تقولينه! أل تفهمني معنى ما تقولني! إنا مسئولية.This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
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دموعها بغزارة حتاول أن متسحها بك اّفيها:
انطلقت
ُ
 -تعرف أنه من املستحيل أن أصبح ًّأما ،لو عاش حممد لكان يف عمر أمحد

اآلن ،سيصبح ابني الذي ولدته من حرماين ،أرجوك يا صالح.
ملحت سارة ازديا َد الرت اّدد يف مالحمه فأضافت:

 -البعثة إىل إنجلرتا ،سيكب هناك وعندما نعود لن يعرفه أحد ،أمل تقل

اّ
إن أهله تركوه بإرادهتم ،وأنا بكامل إراديت أريده ،حممد مازال عىل جواز

سفري ،أل ترى يف األمر شيئًا ،حجزنا تذكرة ملحمد كأناّه معنا ،قد يكون اهلل

استجاب لدعائي بالعوض ،وهذه إشارة منه.

 لك اّننا سنحرم الولد من أهله ،ونحرمهم منه. -أنت من قال إناّك لو سلمته هنا سيضيع ،اهلل أعلم ما سيكون مصريه،

ولن تستطيع تسليمه يف اإلسكندرية ،ل تكذب عىل نفسك ،الساعة اآلن
فجرا ،حتتاج مخس ساعات سفر ذها ًبا وعودة ،وتسليمه لن يكون
اخلامسة ً

بالسهولة التي تتو اّقعها.

مرة
مسحت
َ
وجهها بكفيها وهي تستنشق كث ً
ريا من اهلواء وتطلقه اّ

أخرى:

 -أمامك أمران ل ثالث هلام ،نس اّلمه هنا ويضيع بني املالجئ أو نأخذه

ً
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التوسل إليه ،رفعها بيديه
ثم جلست عىل ركبتيها أمامه ،وعيونا مألها
اّ
اّ

وهو ينظر إليها ،وصدى صوهتا يمأل قلبه.

هو ً
ينجب من غريها ،كيف له أن يقرتب من
أيضا يتم اّناه ،يعشقها ولن
َ

ٍ
الستار اّ
عام جال بخاطره ،أتى به
امرأة ملجرد أن يرزق بابن؟ أزاحت سارة
َ

ألنه يريده..

هيا يا سارة لنلحق بطائرتنا نحن الثالثة.
 اّ***
تبحر سفينة عمرنا يف بحار احلياة إىل حيث ل ندري..
ك اّلام اقرتبنا من الضحك فإذا بنا نبكي..
ٍ
بضحكة عىل شفتينا جتري.
وإن تو اّقعنا البكاء ُتفاجئنا
الرصاع يشتد يف قلبه بني ما يريد وبني ما تفرضه عليه األيام ،ل يعلم

ما يدث ،ل يدري اّ
أن فوهة البئر التي ابتلعت يوسف قد التهمت "أرسار"
هناك ،قذفتها "منى" وتاهت يف عامل الضياع ،ينتحر بالغرق اّ
كل يوم ،لكن

ليس يف بحر اإلسكندرية بل يف بحر العملُ ،جيهد نفسه ويشقاّ عليها متم اّن ًيا
لكن يبدو اّ
ْ
أن النوم زائر
أن ُيلقي بجسده املتهالك عىل رسيره فيستقبله النومْ ،

ل تروق له اّ
كل العيون ،جافاه ومل يعدْ يطرق عينيه.
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يعرف اّ
حبه يف قلب رضوى ،ظهرت عليها
أن احلياة د اّبت يف جنني اّ
النور وهو
أعراضه ،لك اّنه ل يستطيع أن ُخيرجه إىل النور ،فكيف سيمنحه
َ

ييا يف الظالم!

حبها هلشام خت َفى عن عني أبيها ،يلحظها ويعي ما يدور..
مل تكن أعراض اّ

 -القمر سارح يف إيه؟

تتنهد:
رفعت وجهها اجلميل إليه وهي اّ
 -مل أعد أستطيع إخفاء األمر عنك ،نحن أصدقاء قبل أي يشء ،هشام،

دموع ضعف يف عينيها
ثم تألألت
ُ
هشام يا أب ..اّ
 -هشام!!

ٍ
مكان آخر.
 هنا وليس هنا ،قلبه يفَ
نفث الدكتور حممود دخان سيجارته بعيدً ا ،وقد ش اّقت عىل نفسه دموع

ٍ
طرف واحد ،وهذا ما مل يكن يتم اّناه..
ابنته وضعفها ،شقاّ عليه أن تعشق من
 وأين هو قلبه؟هزت رأسها يف ٍ
يأس وأمل شديدين:
اّ
 ل أعرف ،ل يريد البوح أبدً ا ،حاولت اّبكل الطرق بال جدوى ،كأنه

أغلق قلبه بمفتاح وألقاه بعيدً ا.
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اعرتض أبوها عىل كالمها ،فرفع يده عالمة العرتاض:
ٍ
مكان ما
 -الرجل احلقيقي ل يغلق قلبه ويرمي املفتاح ،إنه يتفظ به يف

ويتجول يف حجراته ويقايس أمله
سمى مستودع أرساره ،يفتح قلبه ك اّلام خال
ُي اّ
اّ

وحيدً ا ،رجولته متنعه من الظهور عىل تلك احلال اّإل أمام َمن أرادها يو ًما أن
تتجول بداخله ،اليوم الذي ستعرفني فيه أين قل ُبه ،سيكون هو اليوم الذي
اّ
ِ
إن مل يدث هذا لن اّ
رس املفتاح ،لكنْ ..
يتعذب غريك.
سيعطيك فيه اّ

حتول إحساسها باخلوف من ضياع هشام إىل دمو ٍع تساقطت يف هدوء،
اّ

أي كلامت،
تكوي خداّ هيا بحمرة اللوعة والشوق ،مل يستطع أبوها إضافة اّ

أيضا اّ
يعلم اّ
أن ابنته قوية ومتزنة ،لك اّنه يعلم ً
احلب من أرشس
أن رصاعات اّ
َ
ٍ
ليرتك هلا خصوصية
بحنان وانرصف
ربت عىل كتفها
الرصاعات عىل النفسَ ،

تلك اللحظة.

اّ
خيبئ عشقه يف قلبه ،عليها أن
فكرت كث ً
ريا يف كالمه ،هشام رجل عاشق اّ

ب ذلك العشق ،أن خترج رفاتِه وتدفنها بعيدً ا عن عينيه ،لكن كيف؟
تنبش ق َ

كان هشام يف تلك األثناء ياول أن يستدعي النوم ،اّ
هيتم،
رن هاتفه ،مل اّ

هيتم له من أ اّمه وهي ل تتصل به أبدً ا يف ذلك الوقت،
التصال الوحيد الذي اّ

مرة أخرى ،اّ
نظر هلاتفه حتى انقطعت رناّاته ،مل يتو اّقع أن اّ
لح
كأن أحدهم ُي اّ
َ
يرن اّ

الباكي:
صوهتا احلزين
للجواب ،يرجوه أن يفتح ليأيت
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ابن ياسني من أرسار ،انتظرت ع اّلنا نجده،
 -أين أنت يا هشام ،ضاع ُ

لكن مل يدث ،اّ
تبخر الولد.

ما تلك الكلامت التي ألقتها أ اّمه عليه وسكتت ،ل يتو اّقف بكاؤها

حلظة..

ِ
أرجوك اهدئي وأخبيني كيف حال "أرسار"؟
-

 بل ْمجيعا ،ذبحتنا سكنيٌ واحدة يا هشام ،سكنيٌ واحدة
قل كيف حالنا ً

أطاحت اّ
بكل الرقاب.

مل تصداّ ق رضوى ما يتناقل عىل األلسنة ،أرسعت تلتقيه ،مل جتده يف

أمام ش اّقته اّ
تدق الباب:
املستشفى،
اضطرت حتت ضغط قلبها أن جيدها َ
اّ
 -هل ما سمعته صحيح ،ستسافر؟ أنت مل تكمل العام!!

وبأي
بأي شكل،
اّ
 -هناك ما ينتظرين يف مرص ،ل بداّ يل من السفر اّ

تضحيات.

قاهلا هشام وهو يغلق حقائبه التي أعداّ ها’ وهو ل يعلم متى ستهديه

األقدار تذكر َة اللقاء..

 -مشكلة لوالدتك ،أم إناّه عزيزٌ آخر عليك؟!

بكل يشء ،صدره خيتنق اّ
نظر هلا وقد ضاق اّ
بكل يشء وهو بعيدٌ يف تلك

األزمة ،كيف يمكن أن تكون "أرسار" يف ضيق ول يكون هو الكتف الذي

تستندُ عليه؟
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 -مشكلة أغىل َمن يف حيايت.

ليظل حلقها جا ًّفا كأناّه ُيعلن اّ
ابتلعت ريقها اّ
عام اّ
جف بداخلها:

 -هل ستعود؟

 ل أعرف ،اّكل ما أشعر به اآلن أنني غارق يف بئر احلرية ،ول أستطيع

اّ
والتأكد من مشاعر ل
الصعود ،لن ينقذين من حرييت اّإل عوديت إىل مرص،

أن ما أستحضه اّ
أعرف هل ما زالت باقية أم اّ
شبحها الذي
كل دقيقة هو ُ
ُبعث وهي ُتدفن.

 -وإذا عدت؟

 عندها فقط أعدُ ك أناّك ستعرفني اّمعا ما جيب أن
كل يشء،
سنقرر ً
اّ

يكون ..لكن اعذريني.

ستجمد دما َء قلبها
تعرف أناّه سيلقي عليها بكلامت كمكعبات ثلج
اّ
ً
طويال:
حرا يف قراري ،ل يشء يربطني
 -اتركيني ،ل تتصيل ب ،أريد أن أكون ًّ

حرا ألعود بكامل إراديت،
أو يشداّ ين حتى ل أكره ذلك اليشء يو ًما .اتركيني ًّ

ألن هذا معناه اّ
وإن مل أعد فاعذريني اّ
ْ
أن مشاعري هناك مل متت ،بل بقيت

ألستقي منها احلياة.

***
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با واحدً ا من الزمن"
يقول املثل الصيني "أوقية من الذهب ل تشرتي ش ً

يترسب
صاحب اجلريمة الكاملة،
النتظار هو ذلك القاتل الصامت
ُ
اّ

سم قلقه إىل خاليانا فتموت عىل أجزاء ،ليأيت املوت ويمل ما تب اّقى م اّنا يف
اّ
هدوء.

ُ
كريح خريفية تقتلع قل َبه من بني ضلوعه،
القلق والتوتر يعصفان بصالح
ٍ

ريا
متتداّ يده بأوراق سارة يف ارجتاف ،ولول نظارة شمسية كبرية حجبت كث ً

كل َمن حوله ناحيته بأصابعهم ُ
ألشار اّ
"خمتطف"

أن اّ
اشتباها ،تثق اّ
كل
جت اّنبت سارة احلديث ،ل تريد أي يشء يثري حوهلام
ً

سيمر ،س ُتقلع الطائرة وسرتحل بأمحد وحتتضنه هناك ما تب اّقى هلا من
يشء
اّ

أنفاس:

 اهدأ يا صالح ،اّكل يشء عىل ما يرام ،أقلعت الطائرة وانتهى األمر.
ملحات احلرية والرت اّدد ل تفارق وجهه:
ُ

 ضمريي اّيعذبني ،لست راض ًيا اّ
يظن أننا ركبنا
عام فعلنا ،انظري إليه ،اّ

الطائرة لنعيده إىل أبيه كام أفهمناه ،يشء ما بداخيل يصفعني.

 -لقد حدث ما حدث ،وما تقوله أصبح ماض ًيا ،سأبذل ما فوق طاقتي

مجيعا تلك الليلة ،سنمحوها من ذاكرتنا وذاكرة ابننا "حممد".
لننسى ً
............
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يومان كثقل اجلبال..
قلب
مل يعثر بعدُ عىل ابنه املفقود ،مل ُيفقد أمحد بمفرده ،بل ضاع معه ُ
ياسني وعق ُله وحياته بأرسها ،تو اّقفت ساعته عند حادثة الختفاء ،والتي
يتخيلها يو ًما.
مل اّ

وحكم عليها باحلرمان من احلياة
ذنب ما حدث ،وقاضاها،
َّ
محل نفسه َ
َ

تدب يف أوصاله ،ستتو اّقف ساعات أ اّيامه هنا إىل ْ
حتى ْ
أن
وإن كانت روحه اّ

ثم ل خيرجه منه أبدً ا ،ل يريد اآلن َمن تر اّبيه معه ،لن
جيده
اّ
ويضمه إىل حضنه ،اّ

املهم أن جيده.
يدخل أحدٌ كهفهم الذي سيغلقه عليهام ،اّ

اّ
لتتمكن الرشطة من البحث ،مل ي اّتهم ياسني أحدً ا،
تكرر حمض الختفاء
اّ

وجهها ألرسار ،حاول الضابط أن يعرف
بالرغم من النظرات القاسية التي اّ

هل له أعداء أو خصوم ،لك اّنه نفى ذلك.

الهتام،
يوجه له اّ
حارصهم ضابط التحقيق ً
مجيعا باألسئلة ،مل جيد َمن اّ

لكن حماميها الذي اّ
وكله إبراهيم
حاول توجيه هتمة اإلمهال إىل "أرسار" اّ

أي دليل اّ
َ
يدل عىل اإلمهال.
عرف كيف ينفي عنها اّ
الهتام حلني ظهور اّ

خرجت من قسم الرشطة هترول وراءه ،تركها خلفه ومىض صام ًتا ،ل

يريد ْ
أن ينظر إىل وجهها ،خيشى أن يرى خلفه أي يشء غري الذي ظ اّنه ،خيشى
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ٌ
كاذبة
فرطت يف ابنه بإرادهتا؟ هل الباءة التي تكسو عينيها هي براءة
هل اّ

اّ َ
تومهها من فرط تع اّلقه هبا؟

قسامته التي أصبحت يف ساعات قليلة قاسية حتكي اّ
كل ما يدور بداخله،

توسلت وأقسمت اّ
بكل يشء أنا مل تفرط ومل هتمل ،لكنه رفض حتى أن
اّ
يستمع.

وضع أصابعه عىل ِ
فمها لتصمت وهو يقول بانزام:

 -ل تتك اّلمي ،ل فائدة ،ضاع ابني الوحيد ،لست أنت املخطئة ،أنا

املخطئ الوحيد ،أنا امل اّتهم والبيء واملحكوم عليه باإلعدام.

ل تعلم بامذا جتيب ،هو عىل حقاّ  ،تعلم معنى فقدان البن ،فبالرغم من

اّ
أن ابنها ما زال نطفة يف أحشائها اّإل اّأنا ختشى عليه حتى قبل أن تراه ،هو
عىل حقاّ  ،لكن..

قلبها ينفطر عليه وعىل أمحد ،حكم عليها باإلعدام
أمل يعلم بقلبه أن اّ

حكم عليها بالبتعاد الذي لن تقوى عليه ،فليرتكها
بنظراته التي تقتلها،
َ
معا؟ ملاذا تشعر أنه سيتنازل عنها بسهولة
بجانبه ،أمل يتعاهدا عىل اخلري والرشاّ ً

مع اّأول أزمة.

ٍ
جتر أقدامها
دخلت بيت أبيها حيث تركها وانرصف دون
كلمة واحدة اّ

مرة أخرى ،تشعر بذلك ،استيقظت من
التي مل تعدْ تقوى عىل محلها ،لن تراه اّ
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تتحرس عىل حال بناهتا..
العيون تلتقي والكلامت أخرسها األمل ..علية
اّ

إبراهيم اّ
يوم واحد تقع فيه ابنته الكبى
يفكر فيام زرعت يدُ ه ويصده اآلنٌ ،
ابن زوجها
يف انيار عصبي هتيم يف عامل املجهول ،والصغرى ضاع منها ُ

وستفتح هلا األيام خزانة الشقاء.

حمسنة جتلس أمام "علية" تشعر أنا اجلاين احلقيقي املسترت لتلك املأساة،

خجلها مل يعدْ من أي شخص أو أي أحد ،خجلها أصبح من نفسها التي
لشب نا ِر كراهية تلتهم اّ
كل يشء اآلن..
دفعتها اّ

 -شداّ ي حيلك يا أرسار ،ل أحد يعلم ما خيفي الغد( .قاهلا إبراهيم وهو

يتوي "أرسار" بني يديه وخيبأها يف حضنه).

ملبدة بالغيوم واصطدمت بدفء حنان أبيها،
أمطرت عيناها كأنا سامء اّ

بكت كام مل ِ
وذكرها بالعشم يف وجه اهلل ،اّ
ربت عىل كتفها اّ
يذكرها
تبك من قبلَ ،
يتمزق عليها ،يرى ما ل تراه ويشعر بام قد ل تشعر به ،خيشى عليها مماّا
وقلبه اّ

سيجره عليها احلدث من تش اّتت وفراق قد يصل إىل حداّ الطالق:
اّ
 -هل قال لك ياسني شيئًا؟

 -ياسني ل يتك اّلم ،ليته يقول أي يشء ،ليته يرصخ ويتهمني ،سكوته

عذاب يضاف إىل عذاب وتأنيب ضمريي ،ي اّتهمني اّ
بكل يشء اّإل صوته.
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 -العود ل يشتداّ اّإل باملحن يا ابنتي ،ل أريد أن تكرس تلك املحنة عو َدك،

أريدها أن جتعلك أكثر صالبة ،تو اّقعي اّ
كل يشء حتى الطالق.

طالق! هل يمكن له أن يط اّلقها ح ًّقا؟ ملاذا مل يشعر اّ
أن عذابه عذاهبا؟ لكن

كل احلق ،اّ
أباها عنده اّ
خريها لختارت أن
كل ترصفاته تنبئ عن يشء ،لو اّ
يرتكها يف بيت أبيها ويرحل ،يرحل ويرتك هلا رمزَ ارتباطه هبا ع اّله يستطيع أن

يعود يو ًما ليجدها هي وابنه الذي مل َير احلياة يف انتظاره.

طال صم ُتها ،فعلم إبراهيم اّأنا مل تتو اّقع ما قالهْ ،
فأك َمل:

 األيام يا ابنتي ع اّلمتني أن أتو اّقع اّأي أحد.
أي وقت ومن اّ
كل يشء يف اّ

ثم ربت عىل كتفها بحنان كأنه يشداّ أزرها ليشتداّ عودها ويقوى عىل
اّ

مواجهة الرياح القادمة ،والتي قد تعصف هبا وتقذفها إىل حيث ل تريد.
***

الطريق الوحيد للكشف عن احلقيقة هو العرتاف بالذنب ،لتبقى احلقيقة

تقر
جمهول ًة خلف ستا ٍر ثقيل لن تزيه اّإل أيادي العصاة وقلوهبم وألسنتهم اّ
بالعصيان.

وعود سارة ل تنفذ ،استنفذت اّ
كل طاقتِه للصب ،زاد بكاؤه وإرصاره عىل
ُ

اّ
الذهاب إىل والده.
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 حممد ،نحن يف انتظار أبيك. -اسمي أمحد وليس حممد.

ٍ
حزن ثقيل ،وهي تطيح بخصالت شعره األسود
ابتسمت من وراء

بأناملها:

 اّكل َمن اسمهم أمحد من األولد عندما يكبون يصبح اسمهم حممدً ا.
 -أنا اآلن اسمي حممد؟

ستحبها ،سنتدرب عىل السباحة ،أريدك
 نعم ،ستدخل مدرسة مجيلةاّ
أن تصبح ً
بطال ،وعندي لك مفاجأة.
ريا ً
مجيال..
أمسكت سارة بيده إىل احلديقة ،وجد يف انتظاره كل ًبا صغ ً

فور رؤيته وشغله عن اّ
كل يشء.
تع اّلق به ْ

سيسميه به ،اّ
دق قلبها بعنف عندما رسح بعيدً ا
سألته عن السم الذي
اّ

وقال" :ياسو"

تعلم أنه اختار ذلك السم ألنه أقرهبم لسم أبيه الذي يشتاق لرؤيته حداّ

اجلنون ،لك اّنها لن تيأس من تغيري اّ
كل يشء؛ فالوقت كفيل بصنع املعجزات،
اّ
يمر معها يبتعد بذهنه عن حياته السابقة.
كل يوم اّ

فص َله عن عامله القديم بجدار النسيان ،مدرسته،
أحاطته بعامل ٍ خاص َ

تدريباته ،أصدقاؤه اجلدد ..ياسو ،هي وصالح اّ
حبهام وحنانام وحياهتام
بكل اّ
اّ
املسخرة من أجله.
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خال ذهنه من اّ
كل ذكرى اّإل شبح املرأة التي تركته وحيدً اَ ،من هي تلك

املرأة!! ل يعلم.

ل يعلم اّأنا تدور اآلن يف دائرة مغلقة ل تستطيع اخرتاقها لتخرج وتبحث

عنه ،تفيق ،متداّ يدها لتجد با ًبا أو ً
منفذا يف تلك الدائرة املغلقة بإحكام حلداّ

لكن رسعان ما تسقط يدُ ها خاوية الوفاض ،ترصخ لتخرتقها تلك
الختناقْ ،
ٍ
تشل قواها وخترس اّ
املهداّ ئات ،اّ
صوت بداخلها ،لسانا ل يرتك التمتمة
كل

يوم التقت عيناها بعيني
تتخيل َ
باسم أمحد وأرسار تلك الفتاة اجلميلة التي مل اّ
احلب ،بل فتح هلا طريق الشقاء األبدي ،لتعود إىل
يفتح هلا طريق اّ
ياسني أنه مل ْ

باجلب والسجن؟"
احلب ذنب لنُعاقب عليه
اّ
سؤاهلا األول" ..هل اّ

يتمسك هبا أحد ،حتى طفلها الذي محلته
اجلب وحيدة مل
سقطت يف
اّ
اّ

التمسك هبا لنهاية الطريق؛ فسقط مع اّ
كل ما سقط من
يستطع
أحشاؤها مل
ِ
اّ
وحب.
مشاعر وفاء وأمان
اّ

أحبته
اّ
وأي اّ
حب وهي يف وحدهتا التي ألقاها فيها الرجل الوحيد الذي اّ

كل الرجال ،اّ
تفكر يف اّ
وفضلته عن اّ
اّ
كل ما فات ،وتعارك مشاعر الندم واألمل
ٌ
وتتساءل اّ
هاوية كبرية تستويل عىل عقولنا لتغرقنا يف
احلب
كل يوم ..هل
اّ

ٍ
ِ
صوت رصاخنا ونحن عىل حا اّفتها ..فم اّنا َمن
غيبوبة ل نفيق منها اّإل عىل
يسقط وم اّنا َمن تنقذه يدٌ خفية ل يعلم ِمن أين أتت!؟
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اختفاء ابنه اّ
أرسل هلا ورقة حب اّية تقطع اّ
كل حياته ،مل
غري
ُ
كل ما بينهام ،اّ

ِ
استقر يف اإلسكندرية،
خيتف أمحد وحدَ ه بل اختفى معه ياسني الذي عرفته،
اّ
يوميا إىل مكان اختفائه ول يعود اّإل مع عودة القمر إىل السامء ،أنى
يذهب ًّ

وكرس نفسه لعمل واحد ،البحث عن ولده ،جيلد نفسه اّ
اّ
كل حلظة
كل أعامله اّ
بسوطي الندم واللوم حتى أصبح حديث اإلسكندرية بأكملها ،يعرفون أين

جيلس وماذا ينتظر ،حتيطه نظرات الشفقة يف اّ
كل مكان ،هناك َمن أرسل صورته

قصته عىل صفحات التواصل الجتامعي ،منهم َمن طبعها ووزاّ عها
وتفاصيل اّ

بنفسه حول مكان الختفاء ،اّ
الكل يستطيع أن يقرتب منه ويك اّلمه اّإل هي،
دخلت البئر الذي أرادته هلا "منى" اّ
شيطانيا ،أعادهتا كام
ريا
وفكرت فيه تفك ً
ًّ
أي يشء ،لكنها مل تعدْ كام كانت..
أرادت إىل رسيرها يف غرفتهام كام كانت قبل اّ
روحه ل ييا فيه يشء،
روحها ،و َمن تبهت ُ
أخذت منها التجربة الكثري ،هبتت ُ

تؤرق
تستيقظ من نومها عىل صوت أمحد ينادهيا ،صور ُته ل تفارق خياهلا ،اّ

نارها وليلها ،تتم اّنى أن خترس اّ
كل ما تب اّقى هلا من حياة أمام عودة أمحد.

ومنى عىل رسيرها تتوه يف ْأوهامها ل يغمض هلا جفن اّإل باملهداّ ئات ،تفيق
ُ

ً
ثم تعود من حيث
ليال ،تنهض كالشبح ،تسري إىل رسير أختها
َ
لرتبت عىل كتفها اّ

رس تلك الشفقة التي حتيطها هبا ،والتى مل تعتادها..
أتت .ل تعرف "أرسار" ما اّ
هل هو الندم ،أم الستغفار؟

This PDF document was edited with Icecream
PDF Editor.
***
Upgrade to PRO to remove watermark.

165

بئر ُ الحيرة

ٍ
اّ
اّ
حمب يروهيا ،اّ
ٍ
شمس سامء
ولكل
جتف أوراقها إن غاب،
لكل
زهرة اّ

اّ
روح تناجيها يبقى بعد
ولكل
حتتوهيا تبكي محر ًة إذا حان الغياب،
ٍ
روح ٌ
وداعها العذاب.

الصفوف أمامها وهي جتلس هناك يف آخ ِر الصف ،املعلمة حتكي "يوسف

اجلب ،يلتقطه بعض السيارة "األصوات تبتعد وتبتعد ،ل
وإخوته ،يف غيابة اّ

يقرتب اّإل البئر ،اليد امللعونة تقذفها ،ترصخ ،تتقاذفها جنبات البئر لتلقيها
يف أقصاه ،الظالم يشتداّ والبودة ترسي يف جسدها ،حبل سميك ُيلقى هناك
تتمسك به ..هل جاءت القافلة
يف وسط البئر ،أنفاسها تعلو وهي حتاول أن اّ

وه ُم النجاة؟
أم هو ْ

هتزها:
أفاقت "أرسار" من ذلك الكابوس ا ُملخيف عىل يد أ اّمها اّ

 أرسار ،لن تصداّ قي َمن باخلارج. َمن؟ هشام يا "أرسار". هشام!تبتسم أم تبكي ،هل جاء؟ هو وحده قافلة! لقد جاءت قافلة النجاة.

وتكمل أمها:
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 -مل أصداّ ق عيني وأنا أفتح الباب ألجده أمامي ،احتضنته أنا وحمسنة

يف ٍ
وقت واحد ،مل تكن تعلم بمجيئه ،جعلها مفاجأ ًة للجميع ،يريد رؤيتك
فرتك ُته معها وجئت ألوقظك.

ابتسمت هلا "أرسار" من وراء الدموع ،ل تعرف دموع الفرح بعودته أم

دموع احلرسة عىل ما كان.

تتلمس يدَ رجل كانت تتم اّنى أن تنجبه ليكون
جلست "علية" بجانبه اّ

ربت عىل كتفهام بحنان وهو يسأهلا عن ِ
حال
سندً ا لبنتيها يف تلك احلالَ ،

رفيقة عمره ،وعن "منى".

اّ
وكأن غرفتهام هي سجنهام ،ل ترتكانا ،ل يأكالن ول ينامان،
 -أصبحتا

لو رأيتهام لن تعرفهام ،صارتا شبحني" ،أرسار" ط اّلقها ياسني وفقدت مح َلها،
ومنى تائهة يف عامل ل يستطيع أحدٌ م اّنا املرور إليه ،وأمحد ضاع ومل نجدْ ه،
يتمزق عىل بنايت ،ضاعوا يف يو ٍم واحد
يتمزق قلبي عليه وعىل ياسني أكثر مماّا اّ
اّ

كأنم كانوا عىل ميعاد!

سيمر اّ
سيمر ،أعدُ ك؟
كل يشء يا خالتي،
اّ
اّ
ربتت عىل
ظهر عىل وجهها شبح ابتسامة ،وترقرقت يف عينيها الدموعْ ،

ك اّفه وهي تقول:
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 ح ًّقا يا هشام!؟ -ح ًّقا يا خالتي.

ُ
لقي هلا يف بح ٍر خال
جميء هشام عىل غري تو اّقع كان كطوق النجاة الذي أ َ

ٌ
من اّ
موجة
كل يشء ،تبحر فيه وحيد ًة عىل مركب من القلق واحلزن ،أخذهتا
من موجاته القوية إىل غربة شديدة املنتهى حتى عن نفسها ،كانت يف املايض
تعرف ما تريد وما تنتظر ،اآلن هي ل تعرف شيئًا ،لك اّنها كانت تنتظره،
تنتظره ول تعرف كيف ٍ
يتحول إىل قافلة بأكملها ،هل سيديل
لفرد واحد أن
اّ

ٍ
بخس كام باعها ياسني
دلوه؟ هل سيخرج روحها من هناك؟ سيبيعها بثمن
َ

أم سيشرتهيا؟

اّ
كل يشء معه خيتلف ،اخلوف تبداّ ل أما ًنا ،القلق أصبح طمأنينة ،حتى

اليأس ذهب كأنه خيشاه.

 كيف حالك يا "أرسار"؟ -كام ترى ،التفكري هيوي ب إىل حداّ اجلنون ،هشام ..هل أنت هنا بالفعل،

وهم من أوهام البئر
أم أنني اّ
أتوهم من فرط حاجتي إليك؟ هل أنت واقع ،أم ٌ
الذي ابتلعني؟

ِ
ولن أصبح يو ًما ً
اّ
هداك
حلام يف حياتك ،كيف
 كنت الواقعوسأظل ،مل ْ

وحيدة؟!
PDFوأتركك
ضيق
ريك أنه يمكن أن تقعي يف
تفك ُ
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 حتى لو كنت تركتني مل أكن أللومك.سبب جيعلني أتركك وحيدة وأنا أعلم أنك
 -ل يوجد يف العامل ك اّله ٌ

تتمزقني ،صحيح اّ
أن مشاكلك القديمة كانت مشاكل بنات بسيطة ،لكن
اّ
األزمة احلقيقية أوىل يا أرسار ،لو كانت الدنيا بأرسها هناك وأنت يف أزمتك

كل يشء خلفي وجئت ،ما أريد سامعه اآلن اّ
لرتكت اّ
َ
حدث
كل ما
هنا
ُ
بالتفصيل ،أعرف أنك مل تتكلمي مع أحد ،كنت تنتظرينني ليتصداّ ع رأيس

بثرثرتك كاملعتاد.

فربت عىل
ابتسمت أول ابتسامة من يوم اختفاء أمحد من خلف دموعهاَ ،

ِ
كتفها بحنان وهو يقول:
 -احكي يا أرسار.

***
ويمر معه اّ
كل يشء؛ احلزن ،القلق ،األمل ،اليأس ،الفقد..
يمر الوقت،
اّ
اّ

يمرره حتى املوت ،اّ
كأن
اّإل فقدان البن ،ل يمكن للوقت ول ألي يشء أن اّ

األرواح اّ
تظل عالقة تبحث عن الفلذات.

مل يعدْ عقله يعي ما حدث ،اّ
كل يوم يبعده عن أمحد أضاف لعمره سنوات،

ليحررها من عصمته ،هل
جرته أقدامه إىل املأذون
هو ُ
اّ
نفسه ل يعلم كيف اّ

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

169

بئر ُ الحيرة

فوجه هلا رصخة
وجهها اّ
ألقى عليها قلبه اللوم ،ومل يعرف كيف يرصخ يف ْ
مدوية زلزلت جدران كيانا؟ أم اّ
أن كيانه رحل مع أمحد ولن يعود اّإل بعودته،
اّ

فأطلق رساحها حتى ل يبسها معه يف قيد املوت احلي؟ مل يعدْ يمتلك اخليال

يتصور حاهلا وو ْق َع الصدمة عليها عند استالمها لتلك الورقة
الذي جيعله
اّ
يظن أحدمها يوم زواجهام أن تكتَب ،لك اّنه اآلن حبيس تلك البقعة
الذي مل اّ

بكل قوهتم أن يثنوه اّ
التي ضاع فيها أمحد ..حتى إخوته ،حاولوا اّ
عام يفعله،

نائيا إن مل
عن جلسته الطويلة يف الشارع فلم ينالوا اّإل التهديد بمقاطعتهم ًّ

يرتكوه حلاله ويعودوا من حيث أتوا.

متر ،ول يدث يشء اّ
كأن األرض انش اّقت وابتلعته..
األيام اّ

لو أنه ح ًّقا تاه هنا يف اإلسكندرية؛ ملاذا مل جيده حتى اآلن؟

حي أم أنه....؟
أين هو؟ ومع َمن؟ وكيف يعامله؟ هل هو اّ

حواسه تصديقها ،هل فارق أمحد احلياة؟
تلك الفكرة التي ل تستطيع
اّ

كأنه يوم ْ
أن بحث عن زوجة مل يكن يبحث اّإل عن شقائه وشقاء ولده،

بالزائرين َ
ينظر بعضهام لبعض
يشعر
شار ًدا هو فلم
َ
اللذين جيلسان بجانبه ُ
ْ
منظره الذي أصبح
هول منظره أن يبدأ باحلديث،
ول يستطيع أحدُ مها ِمن ْ
ُ
يدمي القلوب ،و ُيبكي العيونُ ،
وخيرس الكلامت..
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ربت إسامعيل عىل كتفه بشفقة وحنان:
َ
وحد اهلل يا حاج ياسني ،القادر عىل اّ
فك الكرب.
 -اّ

 -ل إله اّإل اهلل.

أصح
 تفاءل باخلري ،سيعود بإذن اهلل ،هي حمنة واختبار ،والصباّ

جواب.

نظر له بعني اّ
ٍ
ونفس كسرية:
حمطمة،
 يعود!! متى؟ إن كان هنا ملاذا مل يرجع إىل اآلن؟ ملاذا مل جيدوه؟ اّإن ابني

وبأي شكل .هل
تأ اّذى بشكل ما وأنا أجلس هنا ل أعرف َمن الذي يؤذيه ،اّ

تشعر بام أشعر به؟ هل يشعر أحدٌ بحجم األمل الذي ينهش حلمي كالوحش؟
ل أحد يعلم ..ل أحد.

ربت إبراهيم عىل قلبه وهو ياول أن اّ
يتقبل
َ
يذكره بربه ،يعلم أنه لن اّ

تكن "أرسار"
منه شيئًا ،اّ
لكن ضمريه لن يسمح له برتكه هكذا ،حتى ولو مل ْ

املسئولة أمامه:

 تأ اّمل يف اهلل اخلريِ ،وألق محولك عليه.
 -هل تعرف اليأس ،مل أذهب إليه بل هو َمن جاءين ،ل أريد أن أجده،

اّ
كل ما أريده أن أراه حتى ولو كان جثام ًنا ،سأدفنه وأقرأ الفاحتة عىل روحه،
This PDF document was edited with Icecream
PDF Editor.
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أحدهم اّ
يعذبه أو ينتهكه ،عيناه التي مل تعرف اخلوف ل تفارقني ،أراها
مفزوعة ،رصخته التي مل أسمعها يو ًما متأل أذناي .اليشء الوحيد الذي

حيا أو مي ًتا ،أريد أن أملس جسده قبل أن أترك احلياة.
سرييني أن أجده ًّ
ثم أجهش يف ٍ
بكاء عميق.
اّ

يستطع أحدمها إضافة كلمة بعدما قيل ،فرتكاه وانرصفاُ ،
ومها يشعران
مل
ْ

بوخز كلامته يف قلبيهام.
ْ

يف الوقت التي كانت حتكي فيه "أرسار" هلشام اّ
كل ما حدث بالتفصيل.
***
ومر الليل
افرتقنا ،فصار الكون بال ألوان ،اّ
وهب النسيم بال عطر أو عبري ،اّ

نوم يف راحلته ،أمت اّنى أن أغفو أللقاك.
فلم يأخذين ٌ

تصمت فيلمح يف عينيها اّ
كل ما مل
وصوهتا أنفاس رئتيه،
كانت حتكي
ُ
ُ

املحب ،لو سمعت بأذنه وأبرصت بعينيه
لكن منعه قل ُبه
ُيقال ،مت اّنى أن يلومها ْ
اّ

وتفهمت بقلبه ملا حدث اّ
كل هذا..
اّ

 تعرفني الولد ،هل هو ِمن األطفال الذي ُيمكن أن يتك اّلم مع غريب؟تتخيله ،خجول وهادئ ،مل يكن ليرتكني
 -أمحد طفل مؤ اّدب بشكلٍ ل اّ

أي غريب ،وهذا ما سيجعل رأيس تنفجر.
أبدً ا ويذهب مع اّ
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 جذبه أحدهم غص ًبا عنه!يصدر
 ل يمكن ،الوقت الذي غفلت عنه فيه ل يكفي خلطفه ،كام أنه ملْ
اّ
األقل ،وأمي كانت معي.
صو ًتا ،كان سيبكي عىل
غاب بفكره بعيدً ا حيث ل يمكن أن تصل..

 يبقى أنه تركك وذهب مع ٍأحد يعرفه جيدً ا يا أرسار ،حاويل أن تربطي

َ
اّ
طرف خيط نميش وراءه.
كل يشء ببعضه لنجد

 -أنا حزينة عىل أ اّمي يا هشام ،أخذت صدم َة ضياع أمحد ،وانيار "منى"

يف يو ٍم واحد.

اّ
وكأن كلامهتا جعلت شيئًا يلمع يف ذهنه:
 هل كانت "منى" بمفردها يف البيت؟ نعم ،أمي كانت معي ،وأب يف املحل ،خالتي مل حتض ذلك اليوم.مجيعا بعيدً ا عنها؟!
 فام سبب احلالة العصبية التي انتابتها إذا كنتم ًلكن ما عالقة "منى" باختفاء أمحد؟
 -ل أحد يعرف إىل اآلن سببهاْ ،

 اربطي األحداث ،أمحد مستحيل أن يذهب مع ٍأحد ل يعرفه" ،منى"
ٍ
حالة عصبية يف نفس
وحيدة يف املنزل ،فجأة خيتفي أمحد وتقع "منى" يف

الساعة!! أل جتدين ً
رابطا؟!!
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ِ
هتز رأسها غري مصداّ قة ما يرمي له:
علت الدهشة وجهها وهي اّ
 -مستحيل يا هشامُ ،منى! صحيح أن أفكارها غريبة ول متيل يل كأخت،

لك اّنك تعرف بنات خالتك جيدً ا.

تع ما تفعل اّإل عندما أفاقت
 -بالضبط ،هلذا هامجها النيار العصبي .مل ِ

مماّا فعلته ،فوقعت وانارت.

تاهت بأفكارها بعيدً ا وهي حتاول أن تستوعب ما يقال ،املبر الوحيد

انيارها واختفاء أمحد..
للشيئني
ُ

 هلذا ل يرتك اسمي واسم أمحد لسانا!طب نفيس
 تأنيب الضمري ،جيب أن نعرضها عىل طبيباّ
متخصص اّ

ً
حال ،يل صديق ُ
أثق به جدًّ ا ،وسنرى..

 أخشى تلك اللحظة يا هشام ،أخشى أن تكون....ٍ
لوقت ليس قصري لنعرف .معظم تلك
 -أسوأ ما يف األمر أننا قد نحتاج

ٍ
صندوق داخل أعامقهم ول يفتحوه
احلالت أصحاهبا يضعوا ما حدث يف
تتخيلينها ،قد يتاج األمر لشهور ُ
لكن يبقى هذا
تصل لسننيْ ،
بالسهولة التي اّ

ما بأيدينا.
اّ

مشهد ما..
 PDFيف عينيها
Editor.تو اّقف
كأنا
غطت وجهها بك اّفيها اّ
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 رأيت صور الولد يف اّكل مكان ،والده رصدَ مكافأة مهولة ،وجيلس يف

مكان الختفاء ل يرتكه ،لقد أصبح حديث اإلسكندرية بأكملها ..األمل
الوحيد يف خيط "منى".

رفعت ك اّفيها ،فظهرت دموعها التي أغرقت وجهها..

 هل يمكن أن تكون "منى" قد قتلت أمحد؟! هل يمكن!!تنهد وقد ظهر عىل وجهه األمل:
اّ

 -ل أريد أن أخيفك ،املريض النفيس يمكن أن يفعل أي يشء حتى قتل

نفسه.

مرة أخرى يا هشام ،هل أنت هنا ح ًّقا ،مل أصل إىل حداّ
 -سأسألك اّ

أتلمس به النور فإذا بك هنا.
اهللوسة ،لقد كنت يف بئر غويط اّ

ِ
صعدت عليه
 -ل تقلقي يا ابنة خالتي ،أنا هنا واحلبل الذي مددته لك

ِ
خرجت منه اآلن ،اتركي الباقي يل ،لكن اّ
كل ما دار بيننا يبقى بيننا
من البئر،
إىل أن نصل إىل احلقيقة.

رأسها عىل املنضدة التي أمامها ،وأسندهتا عىل ك اّفها وهي
وضعت َ

تقول:

 اآلن فقط أستطيع أن أنام.***

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

بئر ُ الحيرة

175

مل ِ
ووجهها،
تعد احلياة هي احلياة ،أصبحت القبور متأل باطن األرض
َ

ٍ
أمات اّ
كل َمن كان
أصبحنا دون أن ندري
رفات ،القسوة وانعدام الضمري َ
حيا ،ماتت روح الظامل بأفعاله ،وأمات روح َمن طالته يداه.
ًّ

مل يكن التعامل مع "منى" بتلك السهولة التي تو اّقعها هشام ،ذهب عقلها

اهلني.
مع أمحد ،وعودته مل تعدْ باألمر اّ

شهورا طويلة يبتعد فيها أمحد عن احلقيقة التي
متر لتصري
ً
األسابيع اّ
أصبحت شبح امرأة يف خياله ،امرأة تركته يف الزحام وو اّلت أمام عينيه جتري
فيتسمر مكانه ويرصخ باسم ياسني..
اّ

ب فيها عامان ،اآلن هو حممد صالح ،مل يعد يعرف اّإل هذا ،انغمس
ك َ

ورياضيا ،أحاطته سارة
دراسيا
يف ذلك املجتمع اجلديد ليصبح من النابغني
ًّ
ًّ

اّ
بكل أنواع الهتامم والغموض ،ل تصوير اّإل بعد خروجه من مرحلة

لتتغري مالحمه فال يعرفه أحد ،ختاف عليه من اّ
كل يشء ،إنه أم ُلها
الطفولة
اّ
ٍ
برباط خفي يصلها به كأنه خرج
الوحيد يف أمومة تشعر أنا حقيقية ،تشعر
رحم أخرى ،تتج اّنب إيقاظ وخزة الضمري التي تراها يف
من رمحها هي ل ِمن ٍ

عيني صالح من ٍ
آن آلخر.

ريا ،ومل يستمتع بحنانا" ،أرسار" طيبة
وجد فيها َّ
األم التي فقدها صغ ً

حمبة ،أ اّما سارة فقد صهرهتا مشاعر احلرمان وسكبتها
لك اّنها كانت فتاة صغرية اّ

wasصالح.
وقلب
withقلبها
للندم يف
PDFمعنى
أي
يف قالب األمومة احلقيقية،
لتقتل اّ
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الندم احلقيقي كان يرسو هناك يف أعامق ُمنى ،ينتظر اللحظة التي سينفجر

املرات.
فيها البكان الذي ُيلقي بحممه داخلها فيقتلها يف اليوم مئات اّ

كان يذهب هبا وجييء ،يشعر بأملها النفيس الذي أخرجها من دائرة

احلياة ،الدائرة التي ل يعلم كيف أحكمت عليها اخلناق لتقتل فيها ضمريها

متجسدة يف طفل صغري!! هل كان هذا
للحظة حت اّقق فيها لنفسها رغبة انتقام
اّ

ك اّله من أجله؟

وابن زوجها ِ
نفسها!؟
أحبته لدرجة جتعلها تؤذي أختها َ
ومن قبلهم َ
هل اّ

لكن
وجدت حمسنة يف عودة هشام اخليم َة الكبرية التي كانت حتميها ،اّ

مرة أخرى يف أرضها ،إناّه حبيبها
رياح األمل اقتلعت أوتادها ،وها هي تدُ اّق اّ
تقر به عيناها ،األمل والشعاع الذي يد اّفئ أوصاهلا اهلرمة:
الذي اّ
 احلمدُ هلل عىل عودتك ،سفرك كان عقا ًبا ًأليام.

ٍ
بغمزة
ضحك هلا ضحك ًة صافية مل ترها منذ وقت طويل ،وهو يداعبها

من عينيه:

 ل تنيس اّأن سفري ْ
وإن كان عقا ًبا كان طري ًقا ُفتح لتلتقي بخالتي.
مل ُ
ختل نظرات حمسنة من اخلبث ،وهي تر اّد غمزته بغمزة مماثلة:
 من أجل "أرسار"؟This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.Upgrade to PRO to remove watermark.
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تكرر سؤاهلا:
رسح بعيدً ا ،وطال رشوده ،أفاق وهي اّ

 -ليس من أجل أرسار ،من أجلك أنت وخالتي ،كالكام وحيد ٌة يف بحر

أي عواصف.
احلياة ،اجتامعكام سيهزم اّ
ٍ
بدمعة وسؤال مل يتو اّقعه:
فاجأته

تظن اّ
أن ُملنى عالقة باختفاء أمحد؟
 هل اّأن ذكاء أ اّمه بتلك الدرجة ،أم اّ
مل يتو اّقع هشام اّ
أن "منى" صناعتها الدقيقة

التي تعرف عن تفاصيلها ما ل يعرفون.

كان عليه بالرغم مماّا ظهر عىل وجهه من ٍ
قلق وتوتاّر واستغراب أن يبعدها

عذاب الضمري ،كبت حمسنة ولن
عن ذلك ال اّتخمني ،ل يريد أن ينهشها
ُ
َ
تتحمل اّ
كبت لدرجة اّأنا مل تتحمل
حمصول الرش،
أن زراعتها حصدت
ْ
اّ
وحدهتا ،وسارعت للصلح مع أختها.

أراد أن يعرف منها دون ْ
أن يمنحها أي جواب:
 ِومن أين أتى هذا الشك؟
َ -من يمكن أن يؤذي ابن ياسني اّإل "منى" ل ُيط اّلق "أرسار" وتعود إىل

بيت أبيها مهزومة ُمنكرسة ،قد ل أكون أنا َمن زرعت بذرة الغرية يف قلب
اّ

بداخلها
الغل الذي
نفخت يف
Editor.من
"منى" لك اّنني أنا َمن رويتها ،أنا َ
ليحرقThis PDF
document
was edited
نار with
Icecream
PDF
Upgrade to PRO to remove watermark.

178

بئر ُ الحيرة

كل ما حوهلا ،مل أقصد اّ
اّ
"علية" السعادة،
كل هذا ،أردت فقط أن أنزع من بيت اّ
أي أحد ،وبالذات طفل صغري
مل أتو اّقع أن
تتحول املشاعر إىل جريمة يف حقاّ اّ
اّ
كل يشء ول أستطيع َ
يتمزق وأنا أرى اّ
فعل أي يشء ،لقد ك اّتفتنا
كأمحد ،قلبي اّ

مجيعا بحبال األمل واحلزن حتى نفسها ،ما جيري عىل لسانا اآلن هو
"منى" ً
ٍ
بأي شكل لتظهر
احلقيقة ،حقيقة خمتبئة خلف ستار
سميك جيب عليه إزاحته اّ

وتتطهر األنفس.
وتنجيل و ُتعالج أخطاءها
اّ

هو عىل يقني ..حتى لو كانت النار قد اشتعلت يف بيت خالته ستصفو

وتتحول الكراهية إىل رماد ليصفو املعدن األصيل بداخلهم ،هو ُ
يثق
يو ًما
اّ

من ذلك ..سيأيت هذا اليوم.

***
حية ليأت أحدهم يو ًما لينبش
الوقت ل يقتل احلقيقة ،هو فقط يئدُ ها اّ

قبها ويستخرجها ،لكن اّ
يتحمل رائحتها.
كل ما عليه أن
اّ

ٍ
صيف شديد احلرارة ،ل يرتك فيه قطر َة أمل،
اليأس يعصف بقلبها كرياح

تبخر اّ
اّ
كل يشء هناك يف تلك البقعة التي ما وجدت بداخلها اّإل للشقاء.

ُ
ويقتل هشام معها ،ل يتو اّقع أن يسكن اّ
كل ذلك احلزن قلب
القلق يقتلها

حبا ،يرى تش اّقق قلبها وجفافه ،ول يقوى عىل
فتاته التي عشقها
َ
وهام هبا ًّ

إنقاذها من اهلالك
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وخوف يسكنان قلبه ،يرت اّقب اللحظة التي ستصفو فيها نفس "منى" ويطفو

عىل سطحها اّ
كل ما علق ليعاجله قبل فوات الوقت ،مرور الشهور ليس يف
صاحلهم.

أمحد يبتعد اّ
دهرا ،واألمل أصبح رسا ًبا ،لك اّنه سيسري خلفه يف
كل ساعة ً

صحرائه حتى لو مات ً
وعدَ ها وهو الذي مل خيلف معها وعدً ا.
عطشاَ ،

يف تلك احلجرة الضيقة التي اعتاد فيها النتظار جيلس كام اعتاد ،ينتظر

ٍ
بوجه غري اّ
كل وجه:
خروج سامي ،أقبل عليه
 انفجر البكان. -ماذا قالت؟!!!

هيب واق ًفا ً
ممسكا قميص سامي بيديه كأنه هو امل اّتهم.
قاهلا وهو اّ
 -نعم يا هشام ،كنت حم ًّقا ،هي َمن أخذت الولد وتركته يف املول الكبري

ضائعا يف بلد ل يعرفه فيه أحد ،هي َمن جنت عىل ذلك الطفل
وحيدً ا
ً

قلب أختها ،رصخته كانت الطاقة التي
الصغري رغب ًة يف النتقام لتحرق َ
ِ
ظلامت نفسها تلومها اّ
وتعذهبا ،فسقطت يف فقدان الذاكرة
ابتلعتها لتغرقها يف

النفيس.

 -مل تقتله ..احلمد هلل.
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اّ
أمرا..
رن هاتفها ليقفز معه جسدُ ها "هشام"! تشعر أن هناك ً
 -انتظريني أمام املول الكبري ،أنا يف الطريق.

كان يداّ ثها ونفسه وروحه تلهثان ،كأنه يقول ظهرت براءتك،

وسأحضها عىل ك اّفي.

"أرسار" أمام املول يقتلها القلق ،ملح ْته فأقبلت عليه بلهفة ،نظرت له

ً
فهز رأسه عالمة اإلجياب:
طويال ،اّ
 -نعم هي ،وتركته هنا.

وضعت يدَ ها عىل فمها واتسعت عيناها ،بدأت دموعها يف التساقط وهي

تكرر اّإل كلمة واحدة "ملاذا!!"
ل اّ

األهم أن نرسع ،كنت أنتظر مصيبة أكب من هذا،
املهم اآلن،
اّ
 -ليس اّ

يوجد ٌ
أمل حتى لو ضعيف ،لكنه مازال موجو ًدا.
 -وما الذي سنفعله اآلن؟

 املول ثالثة أدوار ،أعتقد اّأن "منى" تركته يف الدور األريض ،سنفرتق
وبكل ٍ
ركزي عىل اّ
اّ
وقوة سنسأل عن طفل ُفقد من عامني ،اّ
عامل النظافة
جهد اّ

ورجال األمن؛ ُهم َمن يعرفون اّ
كل يشء يدث يف املول.

يذكرها بالجتهاد ،ستبيع روحها ملَن اّ
ل حتتاج هي أن اّ
يدهلا عىل يشء،

ل لرتفع عن نفسها اّاهتا ًما ،ول من أجل عودة ياسني ،بل من أجل عودته
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ِ
للحظة
هو"أمحد" ،داسته "منى" بال ذنب ،أخذته بني أقدامها العمياء لتصل
انتقام.

جتر اخليبة،
مل يكن اليوم األول جمد ًيا كام مت اّنت ،خرجت معه من املول اّ

ُ
األمل الوحيد يف رجل قالوا إناّه يف أجازة ،يعرف اّ
عم
كل ما يدث أو حدث ،اّ
سعد ل ينسى شيئًا ،هذا ما قيل ،وهذا ما ستحيا عليه الساعات القادمة.

 جيب أن أذهب ألحض "منى" من جلسة العالج ،لن اّاألمر
أذكرك..
ُ

ستتعرض
ترسب اخلب ووصل لياسني
ٌّ
رس ،لن نخب أحدً ا بأي تفاصيل ،لو اّ
اّ

"منى" للمسائلة القانونية ،ويف حالتها النفسية سيضعونا يف مستشفى
دوامة ل يعلمها اّإل اهلل.
حكومي لألعصاب ،وسندخل يف اّ

الرس حتى عن نفيس ،أنا مل أسمع شيئًا
 -أعرف ،ما ل تعرفه أنني سأخفي اّ

اّإل اّ
أن أمحد ضاع هنا ..وسنجده ،أليس كذلك؟

تسمر ً
قليال قبل أن جييب ،قلبها مل يتمل اّ
أن أختها هي َمن ألقتها يف
اّ

البئر:

 أمل أعدُ ك ،سنجده بإذن اهلل.تغب عنه يو ًما،
تركته يذهب ُملنى ،وذهبت ملشوارها اليومي الذي مل ْ

هناك حيث جيلس طيلة األعوام السابقة ينتظر وينتظر ،وكأناّه أدمن النتظار،
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َ
نفسه مل
شبح يتلمس
حولته السنوات إىل ٍ
اّ
مكان آخر خطواته الصغرية ،هو ُ
يعدْ يدري ماذا ينتظر ،كأنه أصبح عىل ٍ
وعد مع النتظار ،سينتظر إىل أن يني
األجل ،ويموت هنا حول خطواته األخرية ،كانت ترق ُبه من بعيد ل يعنيها

بقلب اّ
ٍ
متأمل وعني ناد ٍم مستغفر عن ٍ
ْ
أن يراها ،ترقبه
ذنب مل يقرتفه ،مت اّنت أن

ب براءهتا ،لكنها ليست تلك التي تنقذ نفسها وتلقي بأختها إىل
تعلن له خ َ
هاوية اجلنون السحيقة وبأهلها يف الشقاء ،اّ
كل ما عليها اآلن هي األخرى
النتظار..

النتظار وعدَ مها املحتوم.
كأنام يوم التقيا كان
اّ
ُ
***

أول طريق الندم أمل ،وأوسطه معاناة ،وآخره حرس ٌة تكوي القلوب ،ول

ُ
الروح التوبة اّإل بالستغفار.
لهم
يشفي الندم اّإل
التوبة النصوح ،ول ُت َ
ُ

اآلن هي يف مواجهة مع نفسها ،تعي اآلن ما اقرتفته جيدً ا ،أفاقت من

دوامة الندم ،ل تصداّ ق اّ
أن احلقد والغرية تشابكوا
دوامة الذهول لتدخل يف اّ
اّ
ِ
وحياة ياسني
حي ًة رقطاء زحفت عىل حياة أختها لتنهيها،
بداخلها وصنعوا اّ
ِ
وحياة ذلك الصغري الذي مل ِ
جتن يداه أي إثم ،لقد أحاطها باهتاممه
لتشقيها،
الطفويل البيء ،عيناه الصغريتان املذعورتان ل تغيبان عن عينيها ،صوته

ً
حبال سميكة
الصارخ املرتعش ل يرتك آذانا ،نظرته وصوته صنعوا

تشابكت حوهلا ختنقها يف اّ
ند ًما وأملًا.
حلظة
كل
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كانت نظرات هشام وكلام ُته احلانية هي املخداّ ر الوحيد الذي يق اّلل آلمها

ولو دقائق ،يسأهلا عن حاهلا ول يشعرها حلظة أنه قد عرف من األمر شيئًا.

ُ
شباك الغرية وقذفتها إىل بئر احلرية الذي
الشفقة متأل قل َبه جتاهها ،اصطادهتا
روح
البئر املغلق الذي مل تصعد منه ٌ
ممره الضيق اخلانق إىل بئر الندمُ ..
أوصلها اّ
إىل اآلن.

لطريق ُمنري بعد اّ
ٍ
كل ذلك الظالم الذي أغلق عينيها ،ففقدت
ياول دفعها

البرص والبصرية..

أختيل من عرش سنوات اّ
أن حايل سيصبح ما هو عليه اآلن!
 -مل أكن اّ

ٌ
رقيقة مل ُتزهر بعد ،قد يكون الفيضان أغرق
 -حالك! أنت شجرة ورد

جذورها ،أو اّ
أن الشمس ج اّففت تربتها ،لكني عىل ثقة أنك ستنترصين عىل

اّ
مجيعا.
كل يشء ،وتزهري للحياة ورو ًدا تسعدنا ً

ٍ
شاف كلام ُته لكث ٍ
وجوده من
ري من جروحها العميقة ،منحها
بلسم
ُ
ٌ

الطمأنينة ما افتقدته ،ابتسمت اّأول ابتسامة هلا منذ سنوات ،تعلم أن اهتاممه

ليس الهتامم الذي مت اّنته ،هو شفقة وعطف يمآلن عينيه ،نظرت له نظرة
تقول "أنا َمن أحبتك"

مزقته نظرهتا ،وأغرقته يف بئر احلرية الذي مل يسقط فيه من قبل ،جعلته
اّ

اّ
حبه ،أم َمن يرتكنا
يب
يفكرَ ..من يستحقاّ
اّ
احلب؛ َمن اّ
اّ
ويتمزق ألجل اّ
 PDF Editor.اّ
Icecreamان؟
حقيقي
والتخيل
التمزق
لألحزان؟ لكن هل هذا
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الهتامات والكلامت هبا ًء..
احلب جيب اّأل نطلق اّ
يف عامل اّ
احلب جيب أن يكون اّ
كل يشء بالقلب الذي هو موضع الفقه..
يف عامل اّ

أمل يقلِ ُ
اّ
وجل -يف كتابه العزيز" :أم هلم قلوب يفقهون هبا"..
عز
اهلل -اّ

البئر يقذف هشام يف جنباته ،يأخذه هنا وهناك ،احلرية التي متأل عينيه

وصوته مل َ
ختف عىل حمسنة التي ل ترتك شارد ًة عىل وجهه اّإل وتستشعرها
تعوض خطأها يف ح اّقه وحقاّ اجلميع:
بكيانا ،تتم اّنى أن اّ
 ما يشغل بالك يا هشام؟فذة مل تأخذ اّ
 بام أناّك يا حمسنة عبقرية اّباحلب؛
حظها ،أجيبيَ ...من أحقاّ
اّ

أحب؟
َمن باع واشرتى حياته عىل حساب اآلخر ،أ اّمن أوقف حياته عىل َمن اّ

تكن حمسنة تلك املرأة التي لن تفهم ما يقصده،
ابتسمت حمسنة إلطرائه ،مل ْ

يسبح فيه
بئر احلرية ومتاهاته الذي تراه
ُ
لقد عاركت احليا َة من قبله ،ودخلت َ
اآلن:

اسمع ِمن أ اّمك ،املرأة التي مل تكمل تعليمها ولك اّنها تع اّلمت يف مدرسة
ْ

احلياة الكثري .ل يوجد أحدٌ عىل وجه تلك األرض مل يسقط يو ًما يف بئ ٍر عاتية

عميقة ُتدعى بئر احلرية ،ل خروج منها اّإل بيشء واحد "الختيار الصحيح"،
اّ
وإل......
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ثم صمتت وهي اّ
متردت عىل
اّ
تتذكر حلظات سقوطها يف البئر عندما اّ
تذق معه حلظة ٍ
وفضلت عليه أبا هشام الذي مل ْ
إبراهيم ،اّ
هناء واحدة.
َ
طوال العمر يا حمسنة؟
 سنبقى يف احلرية ل يا ابني ..سننتقل إىل بئ ٍر أعمق ليس به ٌخيرج منه
منفذ أو هواء ،مل
ْ

متوحشة ،اّ
كل َمن دخله كان قتيله.
بئر
اّ
أحدٌ إىل اآلن ،إنا ٌ
أي بئر؟!!
 اّ -بئر الندم يا هشام ..بئر الندم.

ٍ
بحاجة اّإل لتلك الكلامت التي أهدهتم له
نظر هلا نظرة متأ اّملة كأنه مل يكن
َ

أ اّمه عىل ٍ
يربت
طبق ذهبي .ملح يف عينيها
الندم عىل ما فعلته ،احتضنها وهو ُ
َ

عىل كتفها ويداعبها كعادته:

ِ
وجدت يف بئر الندم هشام حبيبك الذي لن يرتكك
 -لك اّنك يا حمسنة

مهام كان الوصول لسطحه صع ًبا ،وستكونني اّأو َل
هناك ،سيفتح البئر ْ
الناجني يا حبيبة هشام.

ثم َق اّبل وجهها وجبينها ،ومسح دموعها بيديه وهو يبتسم هلا بعينيه
اّ

الضيقة.
السوداء اّ

***
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حمب ،ول أغنى من ِ
يد كريم ،ول أهبى من
لن جتد يو ًما
َ
أوسع ِمن قلب اّ
رهبا ،ول أمجل ِمن نفس
ُح اّلة الفضيلة ،ول أهدأ ِمن ٍ
روح مستسلمة لقضاء اّ

ٍ
فقرية راضية.

عم سعد ل يعمل اّإل ً
ليال ،يأيت يف السابعة ويذهب مع بداية النهار ،منذ
اّ

ُ
وحش القلق.
السادسة ومها يف انتظاره ،ينهشهام

ظهر ٌ
السن يبدو عىل وجهه الطيبة وخبة العمر ،اقرتب منه
رجل كبري
اّ

هز الرجل رأسه باملوافقة يف ٍ
ريب من
عم سعد؟ اّ
هشام ،وسأله إن كان هو اّ
األمر!

شعر هشام بخوفه؛ فطمأ َنه:

ٍ
حادثة قديمة ً
عم سعد ،اّ
كل َمن قابلناه قال إنك ل
 نسأل عنقليال يا اّ

تنس شيئًا.

أعجب الرجل بذلك اإلطراء ،وشعر بال اّلهفة التي تبدو يف عينيه وعيني

"أرسار":

 -نعم أنا ل أنسى.

 نسأل عن ٍولد تاه هنا يف املول منذ سنتني ،وبإذن اهلل ستتذكر.

نظر إليه نظر َة دهشة وهو جييب:
اّ

اّ

editedر؟
 withسأتذك
أهلوهمَ ..من
 كل يوم يتوه هنا أطفالThis PDF document was
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وضع هشام ً
مبلغا من املال يف يده وهو يقول:

 حاول أن اّعم سعد ،مل نجد الولد حتى اآلن ،ضاع ومل نجده.
تتذكر يا اّ

عم سعد برأسه إىل اخللف ،وكأنه اّ
تذكر شيئًا:
رجع اّ

 تقول منذ سنتني ،هل كان عمر الولد حوايل أربع سنني؟وهبت وهي متيش عليه:
تع اّلقت "أرسار" بحبل األمل اّ

عم سعد ،حاول أن تساعدنا ..أرجوك.
 -هذه صورته يا اّ

متفح ًصا ،غاب يف الصورة وق ًتا خافت فيه "أرسار"
عم سعد للصورة اّ
نظر اّ

أن تكون اإلجابة عىل غري ما أرادت:

تذكرت اآلن ،هذا الولد كان اسمه أمحد ،اّ
 اّتذكرته..

ثم قال:
قاهلا وهو يضب رأسه بك اّفه ،اّ

(ثم أشار إىل رأسه)..
يمر هنا .اّ
 أمل أقل لك إنني ل أنسى شيئًا اّعم سعد ،قل يل ما حدث بالتفصيل.
 -احلمد هلل يا اّ

هزت املول ،جعلتني أجري يف
 -هذا الطفل املسكني رصخ رصخ ًة اّ

اجتاهه بينام كانت امراة جتري يف عكس الجتاه ،وجدته يبكي ويقول" :ل

ترتكيني يا طنط" ،حاولت هتدئته وعندما فهمت ما األمر كانت تلك املرأة
قد اّ
تبخرت من املكان ،سألته أين أبوك؟ فعرفت أنه مل يكن معه أحد اّإل التي

تركته ..لك اّني ل أذكر اسمها.
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ثم تو اّقف كأنه استعاد َ
حزن ذلك املوقف ليكمل:
اّ

ودموعه ل تسكت ،فهمت منه أنه ليس من
متزق قلبي عليه يا ولداه
 اُّ

ريا عىل أمل أن
اإلسكندرية ،ومل يكن يعلم عنوا ًنا أوصله إليه ،وقفت معه كث ً
يأيت َمن يأخذه ولكن مل يأت أحد.

 هل تركته وانرصفت( .قاهلا هشام عىل عجل من فرط خوفه)ٌ
لكن
 ل ،بقيت معه حتى جاءرجل طيب ،أحض له عصري ليهدئه ،اّ
الولد اّ
ظل يبكي ويطلب أباه ،تركت الولد مع الرجل وكنت من حني إىل
أمر عليهم ،كان ً
رجال ً
كريام أحض للولد ويل عشا ًء ..مل يرتكه حلظة
آخر اّ

ثم أخذه ليس اّلمه للرشطة.
حتى إغالق املول أبوابه ،اّ

َ
يفر من يده:
أرسع هشام ليلتقط
طرف اخليط قبل أن اّ

عم سعد ،نحن نبحث عنه من وقتها بال
 -الرجل مل يسلم أمحد للقسم يا اّ

جدوى ،حاول أن اّ
تتذكر أي يشء عن ذلك الرجل.

 لكن يا أستاذ هل اّتذكرتم الطفل فجأة ،أين كنتم تلك السنوات؟

حكاية هذا الولد كانت اّ
تدل عىل اّ
أن أهله ُهم َمن تركوه بإرادهتم.

عم سعد ،املرأة التي تركته هنا كان بيننا وبينها خالفات ،وأرادت
 ل يا اٍّ
حادثة ومل تسرت اّد وعيها اّإل
ثم بعد ما فعلته أصيبت يف
النتقام م اّنا يف الولد ،اّ

أن PDFاّ
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يتذكر ،اّ
لعم سعد أن اّ
رق قلبه هلا وظهر عليه
اّ
توسلت "أرسار" بالدموع اّ

التأثر ظ ًّنا م ْنه أنا والدته.

 نعم اّاسم عىل
تذكرت ،كان اسمه صالح ألنني بعدما فعله قلت له إنه ٌ

(ثم أخذ يفرك شعره
اّ
مسمى ،ومل يكن من اإلسكندرية ،كان من املعادى .اّ
ٍ
صمت أشار فيها هشام ألرسار بالسكوت حتى يعطي
برأسه ،وسادت حلظة

عم سعد الفرصة للرتكيز)
اّ

ضيق.
عم سعد خيرج أفكاره اّ
كان اّ
وكأنا خترج كالقطرات من أنبوب اّ
له اّ
هب فجأة وقال:
ثم اّ
كل احلقاّ سنتان ليس بالوقت القليل ،اّ

 -نعم ،وكان سيسافر يف صباح اليوم الذي يليه إىل بالد اخلارج.

ِ
النظرات يف ذهول وكان تفكريمها واحدً ا ..هل يعقل
تبادل هشام وأرسار

أن يكون أمحد اآلن خارج مرص ..لذلك مل يستطيعوا العثور عليه؟

والستغراب يمأل صوته خيشى اّأل يعرف اإلجابة ،وقتها
سأله هشام
ُ

كل يشء ..اّ
سيضيع اّ
كل يشء.

عم سعد ،لو حتاول أن اّ
تتذكر لو كان قال لك إىل أين سيسافر؛ سيكون
 -اّ

لك عندي مبلغٌ ليس بالقليل.

نظر له نظر ًة طيبة وهيبة عظمة ن ْف ِ
س الفقراء ،وهو خيرج ما أعطاه له ساب ًقا

من جيبه ويضعه يف يده:
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 -أنا فقري ح ًّقا لكنني أب ،أخذت منك املال كنت أظ اّنه نظري خدمة،

سأتذكر دون أي مقابل ،اّ
اّ
هيمني عودة ذلك الطفل إىل أ اّمه املسكينة
كل ما اّ

تنهد وهو يكمل:
ثم اّ
تلك .اّ

يوميا اّ
أتذكره ،وأتساءل هل عثروا عىل أهله أم ل؟
 -هل تدري أنني ًّ

إنه الولد الوحيد إىل اآلن الذي تاه هنا ومل أعرف ماذا حدث له ..سريتاح
ضمريي إن قلت لك اّ
كل يشء.

تأ اّثر هشام بكلامت عم سعد وربت عىل كتفه وهو يبتسم له ابتسامة تقدي ٍر

لشخصه ولرجولته.

ِ
ظن يو ًما اّ
فليأت لريى هذا الرجل األصيل ،ليعلم
فقر مال؛
َمن اّ
أن الفقر ُ

اّ
نفوس الكثري من الفقراء! وكم
أن الفقر ما هو اّإل فقر النفس ..كم هي شاخمة
ُ
هي دنيئة نفوس الكث ِ
ري من األغنياء!

 اّكل ما أذكره أنني عندما سألته إىل أين السفر ،قال يل كلمة مل أفهمها.

عم سعد ،هذا
وعندما شعر أنني مل أفهم ضحك ،وقال يل بالد اإلنجليز يا اّ
اّ
كل ما أذكره اآلن.

ُ
خر فجأة دون
وقعت
الصدمة عىل رأس "أرسار" وهشام كاجلبل الذي اّ

لعم سعد ع اّله اّ
يتذكر أي
إنذار ،انرصفا من املول بعد أن ترك هشام َ
رقمه اّ
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جلسا بعيدً ا عىل شاطئ البحر كام مت اّنى يو ًما لتطفأ له شوقه ،وها ُمها

لكن ليطفأ هلا النار التي اشتعلت يف حياهتا.
جيلسان ْ
 -ما العمل يا هشام؟!

ختيلت ،هذا الرجل إ اّما أنه س اّلم أمحد يف القاهرة
 -تع اّقدت األمور أكثر مماّا اّ

فضاع بني دور األيتام ،أو أنه....
قاطعته..

 أنت اّتفكر فيام أفكر فيه ..أو أنه سافر معه إىل إنجلرتا .يمكن أن نسأل

يف املطار عن رجلٍ اسمه صالح سافر يف صباح ذلك اليوم إىل إنجلرتا.

هيز رأسه عىل براءة تلك الفتاة التي مل تعارك احلياة ،أين هي
ابتسم هلا وهو اّ

بتلك النظرة البيئة والروح الطاهرة من ِ
خبث ولؤم الكثريين.

" -أرسار" ،ل يقاّ ألحد أن يسأل عن معلومات كالتي تقولينها اّإل

اجلهات التي يقاّ هلا هذا؛ كالنيابة واملباحث..
 -ما معنى هذا؟

ومنى مستحيل يف حالتها ْ
أن
 -جيب أن تكون هناك قضية وم اّتهم وحتقيقُ ،

تتحمل اّ
حتسن بدأت فيه هباء.
اّ
كل هذا ،سيضيع أي اّ

 ًبتحسنها ،بدأت يف اخلروج من عزلتها واجللوس
فعال أنا أشعر
اّ

والتحداّ ث معنا ،أب سعيد جدًّ ا ،ويقول اّ
ثم لك.
إن الفضل يرجع هلل ،اّ
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ٍ
مرة أخرى .كيف
 األمر يتاج لتفكري ،نحن اآلن أمامحائط مسدود اّ

سنثري قضية ون اّتهم "منى"؟ سيضيع مستقبلها وعق ُلها يف وقت واحدُ ،سمعة
البيت ك اّله س ُتض.

ٍ
عبء ثقيل يقبع عىل صدرها املتعب ،طلبت من
محلت تنهيدهتا رائح َة

هشام الرحيل ،تركها أمام البيت وانرصف ،مل تصعد سالمل البيت ،انتظرت

وجهتها إىل حيث جيلس.
غريت ْ
ثم اّ
حتى اختفى اّ

أحبه ،لو اّ
أن عقارب
حاله أصبح يدمي قلب الغرباء ،فام بال قلبها الذي اّ

الساعة تعود إىل الوراء ما نظرت يف عينيه ،ما انتظرته تلك الليلة يف الرشفة ،مل
ِ
حبها اّإل الشقاء ،ما له هو واحلقد الدفني ليدفع ثمنه فلذ ُة كبده؟!!
جين ِمن اّ
انتظرت ذلك اليوم أطول ما استطاعت ،انرصفت إىل حيث هداها

قلبها ..مل ترت اّدد حلظة ،اّ
فكل ما تتم اّناه اآلن أن يتضن ياسني ولدَ ه حتى لو
أصبحت هي الضحية هلذا اللقاء.

***
اّ
اّ
الشك هو الوحيد القادر
فأس كبري تسقط عىل القلب فتحطمه،
الشك ٌ

ضجة.
احلب دون إحداث اّ
أي اّ
عىل هدْ م قالع اّ

علية ،بدأت "منى" يف اإلقدام عىل احلياة ،بدأت أحاديثها
هدأت ُ
روح اّ

اّ
والغل
ختلو من احلقد

wasعىل
يظهر
أرسار-
أي
عىل اّ
وجههاThis PDF
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ٌ
رسه ،بدأت يف دخول
مسحة من اهلدوء املمزوج باحلزن اللذين ل يعلامن اّ
والتقرب منها.
املطبخ ومساعدة "علية"
اّ

قلب إبراهيم عىل أرسار ،هتداّ مت حياهتا
لكن
جرحا عمي ًقا يسكن َ
ً
اّ

برشخ عميق  ،حتمل عىل كتفها الصغري ذن ًبا تنوء به اجلبال ،يعرف
وأصابتها
ٍ

وأن ِظ اّل أمحد ل يرتكها ،مل ِ
أنا تؤناّب ضمريها اّ
كل دقيقة ،اّ
تعد املسألة تعلق
بشخص أو بحياة ،روحها أسرية ذنب مل تشارك به.

إبراهيم يشارك إسامعيل اّ
كل أفكاره وأحزانه ،و َمن له يف تلك احلياة اّإل

صديقه .وضعت "منى" هلام الشاي يف الرشفة وهو ينظر إىل الطريق بقلق:
 "منى" أصبحت يف ٍحال أفضل.

بقوة ،ل
ثم هلشام ،إنه رجل يقف خلف البنتني اّ
 -احلمد هلل ،الفضل هلل اّ

أعرف ماذا ك اّنا سنفعل بدونه!

كنت لغريك ،هلل
وج َّنده لك كام َ
الطيبني ،أرسل لك هشام َ
 -ر اّبك ل خيذل اّ

جنود يا إبراهيم ل يعلمها اّإل هو.
 -ونِ ْعم باهلل.

مل يكن إبراهيم يعلم وهو جيلس يف رشفة بيته يسامر صديقه اّ
أن "أرسار"

ٍ
كبق
قررت أن تلقي بنفسها يف النار ،مل يتو اّقع هشام تلك املكاملة التي جاءت
اّ
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ليتحول صوت
شقاّ السامء بعد أمطار احلقيقة التي سقطت عىل رأسهام،
اّ

كالرعد يف أذنه وهي ختبه:
"أرسار" اّ

 -أنا يف قسم الرشطة ،اعرتفت بأنني تركت أمحد ياسني يف املول ،أخب

وعم إسامعيل.
أب اّ

ما هذا الزلزال الذي شقاّ األرض من حتته ،انقلب بيت خالته يف حلظة،

هرول اجلميع إىل حيث تقف "أرسار" أسرية أغالهلا ،وبجانبها عسكري

احلراسة.

اللوم بصوته ومالمح وجهه..
وجه هلا
َ
اّ

 مل يكن هناك اّحل اّإل هذا يا هشام ،صداّ قني ،ألقيت نفيس بالنار وأنا

عم سعد ليبحثوا يف
عىل يقني أنك ستنقذين ،جيب أن يطلب املحامي شهادة اّ

سجالت املطار ،اّ
وإل ضاعت تضحيتي دون أي فائدة.
اّ

اقرتب منهام إبراهيم وهو يضب ك ًّفا اّ
بكف ،متى سينتهي هذا العناء ،هل

هو حبل أطول من أن ينتهي!

ِ
حلفت يل باهلل لن أصدق ،لن أصدق حتى
 -مل أعد أفهم أي يشء ،لو

لو رأيتك تفعلني ذلك بعيني ،أنت ابنتي التي ر اّبيتها ،أعرف خلجات نفسك

أمر وجيب أن أعرفه.
قبل أن تعرفينها أنت ،هناك ٌ
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تدخل إسامعيل وهو يضع يدَ ه عىل كتف "أرسار" وينظر هلا بجد اّية
اّ

وعبوس:

 -كيف ت اّتهمني نفسك هتم ًة كهذه؟ وملصلحة َمن؟ أل تفهمني معنى

ِ
وأنت
ما تفعلني يف ح اّقك وحقاّ اجلميع! ،كيف تصنعني من نفسك م اّتهم ًة
ِ
عليك؟ جيب أن نفهم يا "أرسار".
املجني
درعا لعينيها حتى ل تنطلق دموعها وضعفها ،فيعرف
اّاختذت الصمت ً

وعم إسامعيل ما ل تريده أن يعرفاه ،لن جتد إجابة ألي سؤال ،اّ
كل ما
أبوها اّ

تريد قوله يظهر يف عينيها؛ خوف وأمل وحرية ،لكن ما عساها أن تفعل؟

حري عقليهام" ..أرسار"
انتحى إسامعيل بإبراهيم ليتشاورا يف األمر الذي اّ

تربيتهام التي لن خيطئاها ،يف األمر يشء.

ٍ
متجهم:
بوجه
انتهز هو تلك الفرصة ليسأهلا
اّ
حبا لياسني! تلقني نفسك يف النار؟!
ًّ -

حبا ،أصبح أكب من ذلك ،أحقاد ل دخل هلام هبا ،ودفعا الثنان
 -مل يعدْ ًّ

ثمنَهاَ ،من زرع احلقد؟ َمن أنبته؟ ما سببه؟ ل دخل له اّ
بكل هذا اهلراء..
ا ُملبكي يف األمرَ ،من حصده؟

 لدرجة ْسياحيا؟
تضحي بنفسك ،هل تظنني أنك ستدخلني فند ًقا
أن
اّ
ًّ

ِ
This PDF document was edited with Icecream
ك PDF
Editor.
بالنار!
نفس
ستدخلني احلبس،
ألقيت َ
Upgrade to PRO to remove watermark.

196

بئر ُ الحيرة

نفرط فيها
 -أنا وأنت نعرف اآلن أين يمكن أن يكون أمحد ،وكل دقيقة اّ

نخرس معها ضامئرنا وراحة نفوسنا ،لن هيمني أي يشء اّإل عودته حتى لو

كان الثمن عمري بأكمله يا هشام.

 أل تعرفني سبب ما فعلته "منى"؟ريا ما سألتها أمي لك اّنها مل تر اّد يو ًما ،ول أظ اّنه زواجي
 -ل أحد يعرف ،كث ً

من ياسني.

حتبني ،عرفت بحبي ِ
لك؛
 ل ..ليس زواجك" ،منى" أومهت َنفسها أنا اّ

جتمعت األحداث بداخلها لصنع قنبلة كان
ثم اّ
فبدأت الغرية تنمو يف قلبها ،اّ

ضحيتها اجلميع ،حتى هي..
اّ

 -إ ًذا ما فعلته هو الصواب ،ارتبطت عوديت اآلن بعودة أمحد ..فهل

سأعود؟

 ستعودين ،أعدك بأغىل ما عندي ،ستعودين.ثم نظر يف عينيها نظر ًة أراد أن تصلها من سنني ،لو أنا استجابت!
اّ

تستطع يف ذلك الوقت أن تبادله تلك النظرة ،ل تريد أن تشعر أنا
مل
ْ

مشاعره يف وقت ضيقها ووحدهتا.
تستنزف
َ

طار اخلب يف اإلسكندرية بأكملها ،انترشت صور "أرسار" يف صفحات
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ُ
ُ
والبعض بالطمع،
البعض بامللعونة،
التي خت اّلصت من ابن زوجها .وصفها
والكثريون بالقسوة والفظاعة وانعدام املشاعر والضمريَّ ..
رشحتها األلسنة

وتقاذفتها األفواه.

ٍ
ألقت
ليقف هو يف
تام ل يصداّ ق ما يقرأ وما يسمع ،أرسار! هي َمن ْ
ذهول اّ

بابنه ليلتقطه أحدهم ،هل هذا معقول!؟ كان جيب ْ
أن جيمعهم لقاء استحال

وتزوجته ،عيونه
أحبته
اّ
منذ سنوات ..لقد اّ
حتول إىل شخص آخر غري الذي اّ

شاردة مصدومة ،أنفاسه متقطعة من ُهزال أطاح بجسده ،عروقه تنتفض

كأنا هي ً
حتتج عىل فقدان أمحد ،أكتافه حناها عامان
من وراء جلده اّ
أيضا اّ
جبال ً
كل عام منهام أصبح ً
كأن اّ
اّ
ثقيال يمله كتف ،صوته خيرج كالقادم من

ب عميق من طول ما ُد ِفن بداخل حنجرته ،قسامته حتمل اّ
ق ٍ
كل املعاين دفع ًة
ٍ
حنان
واحدة ،الهتام واإلنكار ،اليأس واألمل ،التصديق والتكذيب ،بقية

احلب والكره كانا عىل وجهه مع كث ٍ
ري من الذهول..
ونبتة قسوة ،حتى اّ

فرطت يف ابني بإرادهتا ،ليس بإمهال أو
 -ممكن!! ممكن أن تكوين َمن اّ

تقصري ..ممكن؟!

 ملاذا ل تصداّ ق؟املارة ..ما الدافع؟
 -أصداّ ق ماذا!! أنك ألقيت بلحم أمحد لينهشه اّ
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اّ
األقل كنت تعرفني أنك لن
 -كنت أكثر َمن يعرف غالوته عندي ،عىل

جتني شيئًا من وراء هذا ..وأي يشء هذا ..مال! كنت عىل استعداد ْ
أن أفرش

ِ
لك األرض بالذهب ..امتالك ،منحتك عقدَ امتالكي ً
عرفت ما مل
كامال،
يعرفه أحد غريكِ ..
رسي وجهري!!
كنت
َ
موضع اّ

تسمع ول ترد ،تركته يتك اّلم ُ
وخيرج اّ
كل ما يف نفسه
التحفت بالصمت،
ْ
ُ

ع اّله يسرتيح..

 -لن أنكر أنني عاتبتك بداخل نفيس عىل تقصري أو إمهال ،لكن ..مل

يدخل قلبي حلظة واحدة يف اّ
كل الظالم الذي عش ُته أناّك.....

صمت ً
وجتعد ما بينهام وهو ينظر هلا نظر ًة أطاحت
َ
قليال وضاقت عيناه ،اّ

هبا:

 َمن حتمني؟ َمن خلف الستار؟ً
طويال وهي أمامه م اّتهمة بضياع ابنه ،لك اّنها حاولت:
حبست دموعها
ْ
عذاب ضمريي ل يذيقني النوم.
 ل أمحي أحدً ا ،لقد اعرتفت،ُ

 هل تعنيَ ما تفعلني ب ،أنت تفقديني آخر ٍٍ
إنسان يمكن أن
ثقة يف آخر
مت يوم ضياع أمحد؛ فأنا ُأدفن اليوم يا "أرسار"ِ ،
أثق بهْ ،
حب
إن كنت اّ
كنت َّ

أن ُأخذل ِ
عمري ..هل تعلمني معنى ْ
قطعا ل تعلمني..
فيكً ،
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ِ
أكلت
حب عمرك الذي ألقيت به إىل السعري ،ورحلت دون أن تعلم ما
 -اّ

النار منه!
ُ

وجهه بك اّفه كأنه يتم اّنى أن ينسى اّ
كل ما قيل:
مسح َ

ً
سميكا بيننا ،مل يكن ليجعل
حاجز ًا
كرها ،ضياع أمحد بنى
ً
 -مل أطلقك ً

مرة أخرى أبدً ا ،مل ِ
تعد احلياة يل ،ومل تعد السعادة من حقي،
أيدينا تتامسك اّ

تو اّقفت عقارب ساعتي عند زمان اختفائه.

اّ
وتدق حلظة
مرة أخرى،
 -أرجو من اهلل أن تتحرك عقارب ساعتك اّ

رجوع أمحد إىل حضنك.

 -كنت أمت اّنى املوت عىل أن أسمع اعرتافك الذي أدعو اهلل اّأل يكون

لكن تفاصيل اعرتافك الدقيق َة تنهش قلبي.
احلقيقة ،عقيل يمتأل بالشك ،اّ

ً
ً
ثم قال:
رأسه املثقلة بني ك اّفيه ،نظر هلا
صمت
َ
طويال وهو يضع َ
طويال اّ

ِ
وكنت أنت َمن ألقى بابني؛ فلن
 -إن كان قلبي قد أصابه العمى،

ِ
أساحمك عىل سنوات عمره بعيدً ا عني ،لن أساحمك عىل اّ
كل حلظة أمل ٍ شعر

هبا ..لن أساحمك.

صنعه هبا ،اّ
كل أمل بينهام خيبو ليصري
تركها وانرصف وهو ل يعلم ما َ

ُ
احلبال التي غزلتها بقلبها تنقطع أمام عينيها اّ
بسكني حا اّد ل
نقط ًة بعيدة املنال،
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تستطيع السيطرة عىل شفرهتا التي ُ
تعبث هنا وهناك ،مت اّنت أن يعرف ياسني
من نفسه ِ
وعم إسامعيل وهشام ،مت اّنت اّأل
ومن عرشته هبا كام عرف أبوها اّ
اّ
يصداّ ق لكنه لألسف اّ
والشك يعني أنه مل يعلم ما يف قلبها جتاهه..
يشك..
اّ
احلب.
الشك ،ل تولد
ويف مدينة
ُ
قصور اّ
***
ُ
جرحا ينزف ما
مرة ،لك اّنها ترتك
ً
طعنة الذكريات تلك التي تشقاّ القلب اّ

دام يف اجلسد حياة.

ورياضيا ليصبح
دراسيا
تفوق
حممد صالح ،الصبي املرصي الصغري ،اّ
ًّ
ًّ

َّ
حمط تقدير َمن حوله ،سارة ل تألوا جهدً ا يف رعايته ،إنه نبتتها الصغرية التي

ترعاها لتكب يف ٍ
أي جنون قد
أمان بعيدً ا عن اخلطر الذي قدْ يرمها منه .اّ
تشجعه،
ختيلت عدم وجوده بجانبها ،جتلس أمام اّ
محام السباحة اّ
يصيبها لو اّ

لكن اّ
بكل خلية يف قلبها.
وهتتف باسمه ،ليس بفمها ْ

ً
األول ،لك اّنها تعشق اهلتاف "حممد صالح"" ..حممد
دائام هو الفائز اّ

صالح"

ووضعت عىل جبهته قبل ًة وهي متداّ له يدها ِ
بمنشفته ..تداعب
احتضنته
ْ
ِ
خصالت شعره الناعم األسود بيدها وهي تبتسم له يف حنانَ ،من يمكن ْ
أن
اّ

يظن أن تلك املرأة ليست أ اّم
اّ
ه؟!! This PDF document was edited with Icecream PDF
Editor.
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حتبني يا حممد؟
 -هل اّ

حتبينني ،أنت أمي حبيبتي.
 -أكثر مماّا اّ

تتنهد تنهيد ًة تعرف موطنها:
داعبته بأناملها وهي اّ
 ْوإن مل أكن أ اّمك سارة؟

اتاّسعت ابتسامته وهو ير اّد عليها:

 ألحببتك ًلكنت تركت َمن ستدعي أنا أمي وأرسعت ناحيتك
أيضا،
ُ

أللقي برأيس يف بقعتي املفضلة ..حضنك.

هل سيكون هذا رأيه إن علم احلقيقة يو ًما؟ هل سرياها َّأمه حبيبته لو

علم اّأنا َمن أبعدته عن أهله؟ األرق خيطف من عيني سارة النوم ،ل تنام اّإل

بالعقاقري املهدئة..

ِ
وصلت إىل حداّ العقاقري
 -ل أعلم ملاذا تفعلني هذا بنفسك ،هل

املهدئة؟

أختيل أن تأيت حلظة يبتعد عني حممد فيها..
 أل تعرف ملاذا؛ ألناّني ل اٍّ
أحبه اّ
لكنت
طاقة للحب ،لو مل أدفن "حممد" بيدي هاتني
بكل ما أمتلك من
ُ
رسا.
شككت أن يف األمر ًّ

وصدره يمل تنهيدة ثقيلة:
ربت صالح عىل كتفها،
َ
ُ

 -أعرف يا سارة ،أعرف جيدً ا ،أشعر بك ،وأرى ما تفعلني ،لكن..
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يمر عليه يوم اّإل والندم يعترصه،
تعلم ما سيقول مقداّ ًما ،تعلم أنه مل اّ

ً
طويال ألنه اّ
النظر ألمحد
ل يستطيع
يذكره بفعلتهام ،وبأنام جمرمان عىل حداّ
َ

قوله.

 -أعرف جيدً ا ما يدور يف ذهنك ،نحن لسنا بمجرمني ،لقد ر اّبيناه عىل

كل يشء ملكنا ..املال ،الهتامم ،احلب ،الوقت ،اّ
أحسن ما يكون ،نمنحه اّ
كل

يشء ،حتى سعادتنا أصبحت هو ..بدونه س ُتمحى ُ
كلمة السعادة من قاموس
حيايت.

مهام منحناه ..أبوه الذي كان يسأل
 -يبقى أننا حرمناه من أبيه احلقيقيْ ،

عنه اّ
كل ثانية من عمره ،والذي ل أعتقد أن ذاكرته مسحته.

ٍ
كلمة إىل آخرها ..نعم لقد كان يسأل عن أبيه
استعادت القصة من أول

ِ
متشبثة بصورة املرأة التي تركته ،وباسم
حمب ..ما زالت ذاكرته
بشغف اّ
اّ
والده .تع اّلقت هي بحجة اّ
أن أهله ُهم َمن تركوه ،لكنها تعلم جيدً ا يف قرارة

نفسها أنا كانت الوخز َة التي قتلت هبا ضمريها فقط.

جرت بلهفة إليه،
أفاق الثنان من الرشود يف تلك الذكرى عىل صوته،
ْ

ضمت رأسه إىل صدرها
تعلم ما يف األمر ،لكنها ل تستطيع حم َْوه من خياله .اّ
يتصبب عر ًقا ،ويرتعش من اخلوف:
وهو
اّ
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نظرت سارة لصالح وهي تسأله:
ْ
 املرأة التي ترتك يدَ ك وترحل؟ نعم ،وأنا أرصخ بشداّ ة ،وأقول هلا "ل ترتكيني يا طنط".رس هذا
 -اهدأ يا حممد ..نحن بجانبك ولن نرتكك أبدً ا ،ل أعلم اّ

الكابوس ..هل ختاف من يشء؟

ِ
وأنت بجانبي.
 أنا ل أخاف من أي يشءوحنوها
بحبها
ثم ابتسم هلا ابتسام َة اّ
اّ
اّ
حب ،ورمى نفسه بني ذراعيها لتشمله اّ

نعيم العامل.
الذي يشعر أنام ُ

***
يقول مصطفى السباعي
َ
فضل اهلل عليك يف احلرية"
مرة يف العمر لتعرف
"ز ِر
َ
السجن اّ

األرس شديدٌ عىل ٍ
نفس عشقت احلرية ،وانطلقت يف رشفة أمام بحر

استمعت إىل فريوز وهي تتن اّفس رائحة الورد والياسمني التي
اإلسكندرية،
ْ
بحبها.
زرعتهم
ْ
وروهتم اّ

تلك األسوار التي تفصلها عن العامل اخلارجي تنال من روحها ،الصحبة

تتخيلها يو ًما تأخذ من أعصاهبا ..مل
التي مل تكن اّ

حتتمل ذلك الصدأ الذي
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ونفسا ش اّفافة ،لكنها األيام التي تضعنا يف
تعيش فيه بعدما كانت ً
روحا اّبراقة ً
الختبار ،فإ اّما أن نقاوم وننجح وإ اّما ْ
أن نفشل وننهار.

ضحى بحريته حتى ل
كم ُس َ
جن يوسف لتظهر براءته "بضع سنني" اّ

يسقط ،دعا اهلل بالسجن حتى ل يعصيه ،انتقلت من البئر إىل السجن لتتساءل

احلب ذنب لنُعاقب عليه ُ
باجل اّب والسجن؟"
ومرات" :هل اّ
مرات اّ
اّ

روعها ،وخي اّفف عنها يف تلك األيام اّإل زيارة هشام،
مل يكن ُهي ِدئ ِمن ْ

طعا،
كانت متنحها القو َة لجتياز الختبار .لتأيت زيارة أبيها وأمها اّ
فتمزقها ِق ً
آثار
ل تستطيع النظر يف أعينهم ،ختشى أن جتد فيهم آثار اّاهتام أو جيدون مها َ
اعرتاف ،مل تعدْ تقوى عىل رفض الزيارة ول حتملها.

املتجمد
وجود هشام أصبح هو الدفء الوحيد الذي يصل إىل جسدها
اّ

يف صندوق اخلوف..

طمنيني عىل أحوالك يا أرسار ،القلق يعترصين وأنا ل أعرف كيف
 -اّ

تقضني وقتَك هنا ،ومع َمن؟

 ل يوجد بديل يا هشام ،لن أخفي عليك ..مل أكن أتو اّقع اّأن بالعامل مكا ًنا

ٍ
وسيدات كهؤلء ،التعب اّ
يل بجسدي وقلبي ،أتظاهر بالثبات بينام أنا
كهذا

كالقشاّ ة يف املاء أو كالريشة يف اهلواء.
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 هانت يا أرسار ،املحامي وعدين أن ُخيرجك اجللسة القادمة بكفالة.انخرطت يف بكاء عنيف وهي ل تستطيع السيطرة عىل بحر الدموع الذي
ْ

يموج يف عينيها..

 متاسكي ،موقفك كان يف منتهى الشجاعة واألخالق ،متاسكي يا...وضع يسمح بتلك
تكن يف
ٍ
كان يتم اّنى أن يقول هلا يا حبيبتي ،لكن مل ْ

الكلمة ..وهو!! هل ستخرج من أعامقه كام كانت خترج من قبل.
التحمل..
– أنا ل أبكي ألنني ل أستطيع
اّ

منحها نظر ًة َحتمل حنان العامل وهو يسأهلا عن سبب بكائها..
فرطت يف أمحد بإراديت!!
 مل أكن اّأختيل أن ياسني سيشك أنني اّ
احلب يسبح يف أعامقها ،لو تعلم أنا مل
وهم
أهذا سبب البكاء ،ما زال ْ
اّ

احلب اّ
حتبه يو ًما ،لو تعلم اّ
سوارا مز اّي ًفا عىل أنه سوار ذهبي،
شكل هلا
ً
أن صائغ اّ
اّ
لكن رسعان ما تبداّ ل ُ
لون قرشته.
ْ

 -اعذريه ،األمل الذي عانى منه سنوات أفقده القدرة عىل التاّزان ،أمل

صعب يا أرسار.
الفراق
ٌ

جربت أمل الفراق!
 تتك اّلم وكأناّك اّThis PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
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كانت نظر ُته املعاتبة هي َمن دفعها للندم عىل السؤال ،مت اّنت اّأل جييب ..مل

جلرح آخر ،لقد فاض هبا اّ
كل يشء ..ليته يعرف ذلك ول
موضع
يعدْ يف قلبها
ٍ
ٌ

تزوجت غريه ،وأجبته عىل الرحيل.
يعاتبها ،تعلم أنا أذاقته أ َمل الفراق حني اّ

وأحن ِمن أن يلومها يو ًما..
لك اّنه كان أرقى
اّ

روحه ليح اّقق شيئًا واحدً ا ،إن استطاع ْ
أن ينسى فلينسى ،وإن
كان يعرص َ

ً
سوطا جيلدها به ..ليست تلك
يستطع فلريحل ..لكن أن جيعل من أمله
مل
ْ

الرجولة التي سقاها لنفسه حتى ارتوى.

ُ
السكون املكان ،ألقت رأسها بني كتفيها باستسالم
طال الصمت وسكن

وهي تقول:

 -ساحمني ..مل أقصد يو ًما أن أجرحك.

تتخل عن ٍ
 ِاّ
وعد،
أنت مل تذنبي يف حقي ألساحمك ،مل تعدينني بيشء ،مل

هل أعاتبك عىل شعو ٍر أراه بداخلك كأنني أنظر من خالل لوح ب اّلوري ،أم
حب مأل قلبي أنا؟!
أحاسبك عىل اّ

الكل يفتح دفاتر أوراقه اّ
التجربة التي مررنا هبا مجيع ًا ستجعل اّ
وينظمها

من جديد.

***
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َ
فمهام كان الوضع
مواجهة احلقيقة تبقى
أفضل بكثري من مواجهة اهلزيمةْ ،

الذي تقف فيه؛ فعليك مواجهتها.

ُ
القلق يعرتهيا ،هي الوحيدة التي عىل يقني ِمن براءهتا..
أقرت عىل نفسها بام مل تقرتف؟ هل علمت ما فعل ُته؟ هل تفدهيا
ملاذا اّ

اآلن ،وحتمل عنها وزرها؟

والنظر يف عينيها ..مشاعر الندم واخلوف
ل تستطيع القرتاب منها
َ

ريا يف عاملها الذي
والقلق جيدلوا حول رقبتها ضفريهتم لتختنق هبم .تتوه كث ً

ل يغلق أبوا َبه َ
ليل نار..

 ما األمر يا "منى"؟ أين ِأنت؟ (سأهلا هشام)

حنية سؤاله جعلتها
كان سؤاله جمرى ن ِر دموعها التي حبستها كث ً
ريا ،اّ

بكل يشءِ ..
ُ
تعرتف له اّ
ومن وراء ٍ
جمهد قالت:
قلب َ

 -هشام ،أنا َمن تركت أمحد يف املول ..أنا َمن جنيت عىل هذا الطفل

ذنب اّإل أنه ابن ياسني زوج "أرسار" ..أنا ..أنا يا
البيء الذي مل يكن له ٌ
هشام ،أنا َمن جيب أن تكون خلف القضبان وليست هي ،جيب أن أدفع
ثمن الغرية واحلقد اللذين َتغ ْلغال يف قلبي فصارا مار ًدا فعل بأمحد ما فعل.
َ

فعلت ما فعلت..
ويتحول إىل رماد؛ ملا
سيتقزم بداخيل
لو كنت أعرف أنه
ُ
اّ
اّ
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لكن يف النتصار
الفرق الوحيد بني البرش ليس يف وجود املارد بداخلهمْ ،
وتقزمه.
عليه يف اللحظة الفارقة بني توحشاّ ه اّ
ْ

رس احلكمة التي
كان يستمع إليها وهو ل يصداّ ق أن هذه هي ُمنى ،ما اّ

جرت يف عقلها قبل لسانا ،والشجاعة التي استولت عليها لتعرتف بخطئها
ْ

وسببِه يف نفس الوقت!! هل جيب ْ
أن ُنذيق َمن حولنا ا ُمل اّر لنفيق؟!!

 أريي بالك ،نعلم أنك َمن وراء اّكل هذا ،اعرتفت "أرسار" حلاميتك،

تتحمل ما تراه هي اآلن ،كان اهلل يف عونا.
أعصابك لن
اّ

أحتمل نتيجة ُجرمي أفضل من ْ
أن ُتلقى
أحتمل! أنا مستعداّ ة أن اّ
 -لن اّ

ٍ
بذنب مل تفعله!
"أرسار" يف السجن بريئ ًة

 "منى" ،إذا دخلت ِأنت َ
بدل "أرسار" من السهل ْ
مترين
أن يثبتوا أناّك اّ
ٍ
ثم اّ
إن "أرسار"
بحالة عصبية ونفسية ،سيوجهونك
ً
توجيها لن تتحمليه ،اّ

دافعا للتخ اّلص من ابن زوجها؛ الغرية أو المتالك أو
يمكن أن متتلك ً
دافعك أنت؟ ِمن املفروض أنك ل متتلكني أي دافع.
الطمع .ما ُ
ٍ
كطفلة صغرية أخطأت ،وختشى من عقاب أبيها:
تقف أما َمه

 أنت تكرهني يا هشام ..صحيح؟ٌ
ُ
احلب متا ًما،
كلمة كبرية ،ككلمة
كلمة الكره يا "منى"
 ل تقويل هذا.اّ

ُ Editor.
ك اّلنا نخطئ ..صحيح اّ
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حتولت الدنيا بالغرية يف عيني إىل ٍ
بقعة سوداء ،مل أكن أعلم أنني
 -لقد اّ

مجيعا ..حتى أنت يا هشام.
أحفر حمرق ًة كبرية سنكتوي بنارها ً
نظرت له نظر ًة مت اّنت أن يفهم ما حتمله من معنى.

سبب كرهك هلا فهي ليست السبب ..أنا َمن أحببتها،
 -لو كنت تقصدين َ

حبا.
حلبها ..أنا َمن َ
هام هبا ًّ
"أرسار" مل تدفعني يو ًما اّ

ٍ
َّ
بحركة من يده تدعوها للصمت..
مهت لتنطق ما يعرفه جيدً ا فأسكتها

احلب اّ
أظن يا "منى" اّ
أن ما اّ
هيذب النفس ويسمو
 ل اّتومهته كان ح ًّقا ،اّ

والرقة ل الوحش الكامن بداخلنا
باألرواح ،خيرج من القلب الوداعة اّ
وخصوصا إن كان ً
طفال بريئًا مل يتجاوز
ليقتص لنا مماّن ليس هلم ذنب،
ً
اّ

حتبي يو ًما اّإل
األربع سنوات .راجعي حسابات قلبك ،ستجدين أنك مل اّ
وحجمه،
ومهام كان ُقبح اجلرم
مهام كان الثمنْ ،
نفسك فأردت أن تثأري هلا ْ
ُ

أحبها من يوم ْ
وتزوجت ياسني ،هل
أن رأهتا عيني ،تركتني
اّ
"أرسار" التي اّ

مبرا للثأر لعمري وكرامتي!؟ أتعلمني ..لقد مت اّنيت هلا السعادة
كان هذا ً
من اّ
علمت ما فعلتِه
حقيقيا .حتى "أرسار" عندما
حبا
ْ
ًّ
أحبها ًّ
كل قلبي؛ ألنني اّ
مبرا أن تسكت وترتكه يف أمله لتأخذ بثأرها؟
بأمحد ،هل كان طالق ياسني هلا ً

هل غدرك هبا جعلها ُت ِ
لقيك يف السجن أو تفضح أمرك ،راجعي حساباتك،
املمزق ،ابدئي كتابة سطور جديدة يف
وحاويل أن تغلقي هذا الدفرت القديم اّ
دفرت احلياة.
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َ
احلبال القوية التي رفعته من بئر احلرية قبل ْ
أن
كانت تلك الكلامت هي

يسقط يف بئر الندم كام أوصته أ اّمه ،اسرتاحت نفسه عندما أطفأ ُملنى آخر

ٍ
هليب قلبها ،وتبدأ مشوار
شعلة يف ذلك املوقد املشتعل يف صدرها لينتهي ُ

شفائها من املايض بأكمله.

حتبه؟
مل تستطع "منى" الر اّد بعدما قيل ،هل هو عىل حقاّ ! أمل تكن اّ
صور خياهلا هذا لغريهتا من "أرسار"؟
هل اّ

احلب اّ
صدق عندما قال اّ
النقاء فيام فعلته؟
هيذب وين اّقي ،فأين
ُ
إن اّ

استسلمت "منى" للحقيقة التي فرضها اّ
كل يشء ،فابتسمت راضي ًة وهي

تقول:

السن َ
واجلامل ..لقد كان يف القلب
 مل يكن الفارق بيني وبينها يو ًما يفاّ

معا.
والروح ً
اّ

***
أن القلوب توقن باجتامع ٍ
ثان اّ
"لول اّ
املحبني"
لتفطرت املرائر لفراق
اّ

َ
سيف اجلبوت الذي احتفظ به طيلة حياته يف غمده ،يطعن به
أخرج

تلك املسافة اللعينة التي تفصله عن ابنه ،يارب اّ
قوة ومال
بكل ما يملك من اّ
ونفوذ ،فهل يمكن أن

مرة
editedخداّ يه
يلمس
أمحد
يعود
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يطمئن عليه ويراه بخري قبل أن يرتك تلك احلياة
يشتم رائحة أنفاسه،
اّ
بشفتيه ،اّ

التي مل تعدْ تساوي يف عينيه شيئًا بعده؟

ٍ
وهلة هي
وهل يعقل أن تكون الفتاة التي عشقها وتا َه يف عينيها من اّأول

َمن ألقت به! هل يمكن لتلك الباءة ْ
أن تكون خدعة!! هل يمكن أن ننخدع

داخليا من وراء حاجز
نورا
يف البرش بتلك السهولة ،نراهم مالئكة برشية تشع ً
ًّ
حاجزا ُم ً
عتام ،اّ
ثم ما نلبث ْ
وإن
أن نكتشف أنه كان
ً
نتخيل أنه زجاجي ش اّفاف ،اّ
اّ

النور الذي عمى أعيننا ما هو اّإل اجلحيم الذي أضاء حوهلم لنحرتق به ،لكن
بعد فوات األوان!!

ضيق ُخمتنق إىل رأسه
متر من أنبوب اّ
كل األسئلة التي ل يوجد هلا إجابات اّ

ٍ
كبالون اقرتب من النفجار.
التي أصبحت

حب احلياة
تتخيل "أرسار" الذي كان يمأل قلبها اّ
نفس األنبوب الذي مل اّ

ْ
أن ختتنق بداخله ..السجن والقضبان أشقى من الشقاء ذاته.

حتول إىل كهلٍ ل يرى ول يسمع ،يستندُ عىل اّ
عكاز التباطؤ ليقطع
الوقت اّ

لتتحول إىل دقيقة،
متر
اّ
مسافة قليلة يف سنوات ،تستعيص الستون ثانية أن اّ

لتتحول إىل ساعة ،أ اّما األربع وعرشون ساعة فقد
تعاندها الس اّتون دقيقة
اّ
عمرا بأكمله.
صاروا ً

مل تعدْ ختشى املوت أو القب كام كانت يف املايض عندما تسمع اّ
أن أحدهم

وصالهتا
قرآنا
يؤنسها
PDFيديِ اهلل
Editor.بني
ُدفن ،ففي القب ستكون وحيدة
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الضيقة مع
الصالح ،أ اّما هنا فقد ذاقت ما هو أفظع من الداّ فن يف تلك احلجرة اّ
أشباه أحياء ختافهم َ
ليل نار ،اّ
كل ما تتم اّناه اآلن ْ
أن تعود إىل حجرهتا تطمئنها

عينا أ اّمها الطيبة وحنان أبيها ،وصداقة ورجولة هشام..

ِ
ريا جر ًيا ،لك اّنه
هشام الفارس الذي ألقته من عىل
حصان خياله كس ً

َ
بالرغم من اّ
جراحها من طعنات
حتامل عىل جرحه ،وعاد ليشفي
كل يشء
َ
ِ
وخذلن البرش ،واأليام .فهل ستمنحها احلياة الفرص َة لتشفى آلمه
غدر
سببتها؟
وجروحه التي اّ

ُ
عم سعد للشهادة بنا ًء عىل طلب حمامي "أرسار"
استدعى
وكيل النيابة اّ

بكل يشء كام قاله ألرسار وهشامَ ،
عم سعد اّ
ومل اخلوف
أقر اّ
ليتعرف عليها ..اّ
اّ
جين شيئًا ..اّ
وهو مل ِ
مزق قلبه برصخته
كل ما هيمه أن يعثروا عىل الطفل الذي اّ

وحريته وبكائه.

سأله ُ
التعرف عىل املرأة التي تركت أمحد ياسني
وكيل النيابة إن كان يمكنه اّ

وحيدً ا ،وغادرت؟

جرت من نفس الجتاه الذي
قطعا؛ ألنا
ْ
عم سعد بأنه سيعرفها ً
أقر اّ
اّ

طابور من نساء يف مثل عمرها
جاء منه وهو هيرول ناحية الرصخة ،عرض
ٌ

وكانت هي بينهم:
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ثم تو اّقف ً
قليال عندها:
اّ
مرة أخرى ،اّ
تفحص الوجوه اّ
 ول واحدة يا باشا ..ليست بينهم.عم سعد؟ (ملاذا تو اّقف ً
 اّثم أشار ألرسار)
قليال أمام هذه؟ اّ
متأكد يا اّ

 نعم يا باشا اّلكن هذه
متأكد ،يمكنني أن أخرجها من وسط ألف ..اّ

ٌ
ورجل معها ،وكانوا أول َمن سألوين عن الطفل،
الفتاة جاءت إىل املول هي
ورويت هلم اّ
كل يشء.

وجه وكيل النيابة نظر ًة إليها متعج ًبا ،سأهلا إن كانت ذهبت إىل املول
اّ

عم سعد؟ وكيف عرفت اّ
أن أمحد تاه يف ذلك املول بالتحديد؟ وملاذا
وقابلت اّ
اعرتفت عىل نفسها ْ
أقرت؟
ْ
إن مل تكن هي َمن تركت أمحد كام اّ
بدأت يف رسد ما اتاّفقت عليه هي وهشام:
 مل يكن أحد يعرف أن أمحد ترك يف ذلك املول ،اّوإل لك اّنا ذهبنا هناك من

لكن عند عودة ابن خالتي الدكتور هشام من الكويت اقرتح ع اّ
يل
سنواتْ ،

أن نبحث يف اّ
كل مولت اإلسكندرية ،فكر اّ
أن َمن اختطفه قد استغ اّله يف أحد
املولت يف الشحاتة ً
وتعرف
مثال ،بعد بحث طويل مجعتنا الصدفة اّ
بعم سعد اّ
عىل صورة أمحد ،لكن كان جيب ْ
أن تتحرك قضية لتستفرس النيابة عن قوائم

السفر ،وتعرف اّ
كل يشء عن صالح الذي اختفى وأمحد معه ،فاعرتفت عىل
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كل يوم َ
ذنب ضياعه م اّني خينقني ويميتني اّ
ألف
نفيس
ألحرك تلك القضيةُ ،
اّ
مرة.
اّ

طلب خروجها من
عم سعد ُ
مل يكن من الصعب عىل املحامي بعد شهادة اّ

التحريات.
احلجز ،ولو بكفالة حتى ناية
اّ

ُ
وكيل النيابة -الذي تعاطف معها -بخروجها بكفالة عىل ذمة
أمر
َ
اّ
سجالت السفر إىل اخلارج يف ذلك اليوم إىل
التحقيق ،كام أمر بالرجوع إىل

إنجلرتا باسم صالح.

شهورا طويلة ،تشعر اّأنا كامليت
خرجت "أرسار" من حمبسها الذي دام
ً

ٍ
هليب النار التي لن تسمح أن تلمس
الذي عاد من
رحلة يف جهنم ،ذاقت َ
متر هبا ًء ،تريد اآلن ْ
أن تكون
مرة أخرى ،تلك املحنة لن ترتكها اّ
جسدَ ها اّ

رحلتها الكبى إىل اجلنة.

حتررت من رشنقة أحكمت قبضتها عليها لتولد أقوى وأنقى،
فراشته اّ

ابتسم هلا وهو يداعبها:

خرجت من رشنقتها ،ل أريد ْ
أن أرى اّإل ألوانك
 الفراشة اجلميلةْ

خصوصا بعد امللوخية
الزاهية ،امسحي شبح الكتئاب ،ل حزن بعد اآلن
ً
ِ
رشف خروجك.
وورق العنب اللذ ْين صنعتهام "علية" وحمسنة عىل
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دمعت عيناها وهو يفسح هلا الطريق للمرور أمامه ،كأنه يفتح هلا طري ًقا

أخطأته ..لكن ها هي تعود.

 -هل يمكن أن يأيت اليوم الذي يعود فيه أمحد إىل حضن أبيه ،وأعود

ٍ
أنا إىل "أرسار" القديمة؟ هل يمكن ْ
مرة أخرى ويلمس
أن أضحك
بسعادة اّ
نور احلياة؟
قلبي َ

 املحن ليست ناية احلياة ،بل قد تكون بدايتها احلقيقية.ٍ
هبواء نقي ..ليس كاهلواء الفاسد الذي
تنهدت بعمق لتمتلئ رئتاها
اّ

مألمها األيام السابقة.
تظن!!
 اّ واثق. وسبب الثقة؟ -النقاء.

عمره بأكمله ،وبدأت دموعها يف
نظرت إليه بعينيها
ْ
اللتني ملكتاه َ

التساقط:

ذنب َمن؟
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 ليس ذن ًبا ..إنه مغفرة. مغفرة! اهلل..أراحت تلك الكلمة اجلميلة قل َبها وروحها ،فابتسمت َ
أول ابتسامة هلا

ٍ
وتنهدت وهي تلقي ْأمحاهلا عىل عتبة هدوئه واتاّزانه
منذ
سنوات من أعامقها ،اّ

واألمان الشديد الذي تشعر به يف ظ اّله ..إناّه الشجرة الوحيدة التي كانت-
تصحرت حوهلا فجأة ،ومل ْ
ومازالت -خضاء يف ٍ
تنل منها اّإل حريق
أرض
اّ

األمل ولدغة أقرب الناس إليها.

مرة يف حياته ،ارمتت
استقبلوها بالدموع التي مل تسلم منها عينا أبيها اّ
ألول اّ

دموعه بك اّفيها الرقيقتني ،وهي تطلب منه عدم
"أرسار" يف حضنه ،مسحت
َ

البكاء الذي جرح قل َبها..

 -ل أستطيع أن أحبس دموعي يا حبيبتي ..وحشتني أنفاسك التي خال

يكن يمأل أذين بعد كالم اهلل اّإل هو ..أشعر أنني
منها البيت ..صوتك الذي مل ْ

خر.
كاجلبل الذي اّ

ربت إسامعيل عىل كتفه ،وكلامته األخرية تبعث الدموع يف عينيه ،عال

بكاؤها وهي تنظر إليه وترجوه اّأل يقول هذا.

حول إبراهيم نظره إىل هشام الذي كان يقف وسطهم سعيدً ا
اّ

باجتامعهم:
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أنت
 -اهلل ل يرمني م اّنك يا هشام ..ل أعرف ماذا كنت سأفعل بدونك! َ

أن َ
ابني الذي مت اّنيت ْ
عوضني بك.
أرزق به،
اّ
ولكن اهلل اّ

أنى هشام ذلك اللقاء الصعب بتلك البتسامة الذي زرعها عىل وجه

تتخيل يف
اجلميع ،حتى "منى" التي اسرتاحت لعودة أختها ،والتي مل تكن اّ

املايض أنا ستشتاق إليها يو ًما..

جوعا.
 -األكل ..املحيش وامللوخية" ..أرسار" ستقع من طوهلا ً

مرة ،حول الطعام ،اّ
اّ
الكل يتم اّنى اّأل يرمهم اهلل من
التف اجلميع ،اّ
وألول اّ

ملاّتهم التي تشداّ عودهم.

ُ
مدفن احلياة.
والنزاع
فالفرقة
ُ
ُ

كان اّ
ريا بعد هذا
احلامم الدافئ
ُ
والستلقاء يف رسيرها الذي غابت عنه كث ً

حبها
احلبس؛ مها اجلنة بعينها .هذا الرسير الذي شاركها أحال َمها وأ اّيام اّ
أحزانا ودموعها..
ثم
َ
األول ،اّ

ارمتت عليهِ ،
ٍ
نعاس عميق.
فرط تعبها غابت يف
ْ
ومن ْ
***

احلب احلقيقي ذلك الشبح الذي نطارده ويطاردنا ،مل ِ
نلتق به ،لك اّننا
اّ

نسمع أناّه موجود ،ما زال قلبي يداّ ثني أناّه سيأيت يو ًما ليتلبسني ،وحتى يأيت

ذلك اليوم فأنا بخري.
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ِ
رشفة بيته اّ
كل ما حدث ،يصل اّ
يفكر يف اّ
كل احلبال
جيلس بمفرده يف

ببعضها ،أنى أمره يف قضية "منى"..

روحه وقلبه ونفسه..
احلب الطاغي الذي ملك َ
ليبقى اّ

مل ِ
حبه ألرسار..
ينته بعدُ ِمن اّ
أهم حرية يف حياته ،اّ

األ اّيام الطويلة التي حتمل فيها حرما َنه وهي ُ
ملك رجلٍ غريه..

مزقته ،واللوعة التي أحرقت قل َبه ،واحلرمان الذي خطف
الغري ُة التي اّ

وأرسها يف قفص الشوق..
َ
روحه َ َ

مرة
هل يمكن أن يعود أمحد إىل أحضان أبيه ،وبعودته يفتح ياسني حضنَه اّ

أخرى هلا؟ وهل ستستجيب؟

عق ُله يميل عليه اّ
لكن قلبه يعانده بأنا ُممكنة،
أن تلك العودة مستحيلة ،اّ

لكن لو صدق عقله فهل
وبني املستحيل واملمكن
ُ
يكمن شقاؤه أو سعادتهْ .

يظن اّ
أن "أرسار"
نفسه كام كان ،هل ستشفي األيام قل َبه؟ ملاذا اّ
سيعود هو ُ
ستعود إليه ،يمكنها أن تبتعد بقلبها عن اجلميع ،ل يستشعر يف عيونا حنينًا

أو شو ًقا ،اّ
ٌ
امتنان واتاّكاء يف ضعف.
كل ما يلحظه

بج ٍ
نفسه" :عدْ يا أمحد ،وأحض معك
طوى أفكاره ُ
ملة واحدة حداّ ث هبا َ

املرآة التي ُ
سرتينا خبايا نفوسنا"
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ٌ
غارق يف تفك ٍ
ري يشعر أنه ل نجا َة منه ،كانت "أرسار" غارقة
وبينام هو

جبا أو سجنًا ،مل
يف نو ٍم عميق مل يسكن عينيها منذ فرتة طويلة ..مل َتر فيه ًّ
ٍ
واسع ًا تقف عىل اّ
بحرا
َتر ظال ًما أو تسمع
شطه ،يسبح أمحد
آهاتْ ..
ً
رأت ً

يف اجتاهها كالنور يملها ويرتفع هبا ،يلمس وجهها دفء الشمس ونسيم
أكثر حتى لمست يدُ ها السحاب فاغتسل قل ُبها..
البحر ،ارتفع َ
" -أرسار"" ..أرسار" ،ياسني باخلارج ،يريد لقاءك.

انتبهت عىل ِ
حلم مت اّنت ْ
أن حتيا فيه:
يد أبيها اّ
هتزها بلطف ،أفاقت من ٍ

 -ياسني! (قالتها بتعجب)

 نعم ،يف الرشفة ،مل أصداّ ق عيني وأنا أفتح الباب ألجده أمامي. -ماذا تظنه يريد؟

يتلمس اآلن أي
 -حاله ل خيفى عىل أحد ،امليس عىل قلبه بحنان ،هو اّ

كلمة متنحه األمل.

احلب األوىل ،وأ اّيام صفائهام عىل
يف تلك الرشفة التي نقشت رسال َة
اّ
ٍ
صفحة أخرى ..صو ُته
جدرانا .جلست أمامه لتشهدَ عىل بداية نقش
أكثر من عينيه وهو يقول:
أكثر من يديه ،قلبه زائغٌ َ
يرتعش َ

 -أمرت النيابة بمراجعة كشوف السفر صباح يوم اختفاء أمحد ،هل

يمكن أن يعود؟!
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 أشعر اّأن عودته باتت قريبة ،أشعر بأنفاسه تقرتب.
 وهل سيعود كام رحل ،أمحد بن ياسني ،أم اّأن السنني أخذت منه

عمره من السابعة ،اكتمل وع ُيه بعيدً ا ع اّني يا
وأعطته ،سيعود وقد اقرتب ُ

"أرسار".

ثم فاجأها وهي يف صمتها اّ
تفكر فيام يقول:
اّ

 لست ِحكمت ع اّ
يل
أنت َمن تركت أمحد لك اّنك تعرفني ،تعرفني َمن
ْ

حكم عىل وجه األرض"اإلعدام عىل قيد احلياة".
حمكمة قسوهتا بأصعب
ٍ
نظرت إىل األرض ومل ِ
جتب ليكمل:
املهم أنا ليست ِ
أنت.
ثم أبدأ َ
فيمن تركته .اّ
 -انتهي من أمر أمحد ،اّ

ٍ
مل يداّ خر ياسني جهدً ا ول ً
تعاطف
لتتحرك املياه مع
مال ول واسطة
اّ

شديد من ضابط املباحث كامل معه ،يعلم قصته التي انترشت يف أرجاء

اّ
أي أثر يمكن ْ
ليحل ذلك اللغز ،هو
أن يقتفيه
قرر اّأل يرتك اّ
اإلسكندرية ،اّ
اآلن يف املطار لستخراج قوائم السفر ك اّلها يف ذلك اليوم.

"كامل عمران" يعمل مع أكفأ وكيل نيابة "رشدي ثابت" الذي إذا اّ
توىل

قضي ًة ل يرتكها اّإل بعد أن يأيت بعمقها ..مل يغلق قضية أو يفظ قضية ضداّ
ٍ
جمهول يو ًما..
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احلقيقة بني أيدهيم ،والسجالت أمام أنظارهم ،ولن يرتكوا بلدً ا ول

ٌ
مطابقة لكشوف
عم سعد
خييب ظ اّنهام ..أقوال اّ
توقي ًتا اّإل وسيبحثا فيه ،مل اّ

السفر..

صباح يوم الختفاء.
 صالح سباعي ..الرحلة إنجلرتا ،الثانية عرشَ

قاهلا كامل وهو يضع أصبعه عىل السم ،وجيري بنظره ليعرف بقية

املعلومات التي سبقه إليها رشدي بعينه التي كانت تأكل الكشف:

 سافر هو وزوجته وابنه حممد مخس سنوات ،هل تالحظ ًرابطا يا

كامل ،أريد أن أعرف اّ
أشمه يف
كل يشء عنه وعن زوجته وابنه ،يف األمر يشء اّ

عاما ،الناس
اهلمة يا بطل ،األمر كبري َ
وأنت هلا ،القضية باتت رأ ًيا ًّ
األوراق ،اّ
واإلعالم ينتظر عودة البن الضال.
يربت عىل كتفه بيده..
قاهلا وهو ُ
 -سنفعلها ،وسرتى.

***
ل يشء يمكن أن ُخيفي احلقيقة ،قد تبهت ،قد تضعف ،قد خيفت ضوءها

لكن ل يشء يستطيع أن خيمده ،سيلمع يو ًما ليشري إليها.
ْ

املرة إىل الشارع ،يقف أمام البحر يف رشفة الفندق ،الشمس
مل يعدْ تلك اّ

نفسه
تسقط يف قلب البحر ،وقلبه يسقط معها من فرط القلق والشوق ،حتداّ ثه ُ
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سيضمه فيها،
أنه سيجتمع بأمحد قري ًبا ،ل يتمنى اآلن اّإل تلك اللحظة التي
اّ
وعندها سيعرف َمن تلك امللعونة التي تركته هناك لقيط ًة ملَن يريد ،التي

تصوب سهم املوت احلي إىل قلبه.
عرفت كيف اّ

حضن سارة كالبحر الواسع لك اّنه ل يضم اّإل أمحد ،أصبح روحها
ُ

صبيا يتمتع اّ
بكل يشء،
التي لو
َ
سحب منها سحبت معه احلياة ،خلقت منه ًّ

ويبه اجلميع ،إنه ابنها التي أهدته هلا األقدار ،وهي حتافظ عىل هديتها حقاّ
اّ

املحافظة.

اّ
جرس باهبا ليفتح صالح ،وجدَ َمن يقف عىل عتبته يمل أورا ًقا..
رن
ُ
 األستاذ صالح؟أشار له صالح باملوافقة ،فأكمل:
مطلوب هناك ً
حال ورضور ًّيا،
حبيب ِمن السفارة املرصية ،حضتك
ٌ
ٌ

أنا يف انتظارك.

لكن الرجل مل يكن ليعرف أكثر من أناّه
حاول الستفسار عن السبب ،اّ

مطلوب هناك بأقىص رسعة ُممكنة.
ٌ

األمر انزعاجهام ،إجراءات للتأشريات واإلقامات وجتديدها..
مل يث ِر
ُ
تتأخر يا صالح ،مترين حممد بعد ساعتني من اآلن.
 -ل اّ

 Editor.اّ
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أشار هلا بيده ،اّقبل أمحد وانرصف.

ٍ
ً
أطل عليه ٌ
طويال يف انتظار مقابلة أحد ،اّ
متجهم وعيون
بوجه
رجل
جلس
اّ

يشء غامض ل يستطيع تفسريه ،ليس هو املسئول عن التأشريات،
يملؤها ٌ

حرك يف قلبه خو ًفا..
ٌ
يشء ما اّ

ٍ
وجه الرجل كالمه:
بنبة حا اّدة اّ

تقرير من النيابة بمرص أناّك اصطحبت ً
طفال اسمه أمحد ياسني
 أماميٌ

أنت وزوجتك والطفل.
سيتم ترحيلك َ
بزعم أنه ابنك حممد إىل هنا ،اّ

ُهبت صالح من وقع الكالم ،لقد نيس تلك الليلة متا ًما ،السنوات التي

مرت جعلتها ذكرى باهتة ،هل جاء اآلن َمن يسأل وي اّتهم؟ هل عادت
اّ
حية مل متت؟
الذكرى من ْ
قبها الذي ُدفنت فيه لتشهد اّأنا اّ
انتاب الرتباك حركات صالح ،ووجهه وصوته:
َ

 -ما معنى أن يكون ابني حممد هو هذا األمحد ياسني؟!

امتعض الرجل وهو ير اّد:

سرتحل إىل مرص بأم ٍر من النيابة
 أستاذ صالح ،نحن لسنا جهة حتقيق،اّ

الهتامات هناك ،ل أنصحك بفعل أي يشء ،مندوب السفارة
وستواجه اّ
سيذهب معك إىل البيت ،س اّلمه جوازات السفر ،وتذاكر الطريان ُحجزت
غدً ا لكم أنتم الثالثة.
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حاول صالح أن يعرف أكثر:
ترحلون اّ
خمرف؟
 أين ما ُيثبت هذا اهلراء ،هل اّ
كل من ُيقام عليه ا اّدعاء اّ
لكن هذه شهادة وفاة ابنك حممد
طبعا ،ولو أنه ليس من شأينْ ،
-ل ً

جهز نفسك
خرج معك من املطار ،اّ
صالح منذ أكثر من أربع سنوات ،فكيف َ
وأرستك للرتحيل غدً ا ،السلطات املرصية ستكون يف انتظارك يف املطار،

ري مرشاّ ف اّ
لكل مرصي موجود باخلارج ،قضيتك يف مرص
موقفك ُخم ٍز وغ ُ

ريا.
عاما ،وستضاّ بسمعتنا كث ً
باتت رأ ًيا ًّ

ريا
ل يستطيع أن يقف عىل قدميه من فرط الصدمة والذهول ،كافح كث ً

ليقود سيارته ٍ
ْ
يلحظ طري ًقا
متجها إىل بيته ،مل
بأيد مرتعشة وأقدام غري ثابتة
ً
يشعر بمسافة ،مل َير يف زجاج السيارة اّإل أحداث الليلة التي وجد فيها
ومل
ْ

ختيل
أمحد ،املشاهد متر أمامه كأنا فيلم قديم أبيض وأسود لرشيط ذكرى اّ
أنا باتت يف قب النسيان ،ليأيت اآلن َمن خيبه اّأنا مل متت ،وأنا خرجت من

وتقتص منه .أنفاسه متقطعة ل اّ
بأي هواء ،ووجهه
قبها حتاسبه
تغذي رئتيه اّ
اّ
انسحبت منه الدماء معلنة عن قرب تو اّقف دورته الدموية ،فتح باب بيته
ْ

وحتمل تلك الدقائق بإيالمه كأناّه هو ً
أيضا يعاتبه عىل
وبدأ قل ُبه الذي جاهد اّ

فعلته ،أخذته يدُ سارة ألقرب كريس ،ألقى بنفسه وبأمحاله دفع ًة واحدة،
اّ
فكرت يف اّ
كل يشء اّإل اليشء الذي عاد به..
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ريا ..ما الذي حدث؟
-خ ً

رفع وجهه وهو ما زال يضع يدَ ه عىل جانب قلبِه يريده أن هيدأ ،بدأت

العاصفة ولن هيدأ بعدها يشء ،ليلة اإلسكندرية اّنوة عمره التي مل تفاجئه
وبر ِقها اّإل اليوم ،جاء السيل ليجرف أمامه املايض
بأمطارها ورعدها ْ
واحلارض واملستقبل ،اّ
حتطم السداّ وثارت األمواج لتجرفه إىل حيث ل يعلم،
كل ما اّ
اّ
يفكر فيه اآلن كيف يرفع سارة فوق أحد التالل حتى ل تغرق معه..
 -مصيبة يا سارة ،مصيبة.

أي مصيبة التي قد تلحق هبم يف تلك البالد البعيدة ،صالح أمامها وأمحد
اّ

ينام يف غرفته..

أي مصيبة؟
 -مصيبة!! اّ

 سنرحل غدً ا إىل مرص ،عرفوا اّكل يشء.

ألقى بقنبلة اخلب فانفجرت يف صدْ رها ،وتناثرت شظاياها يف اّ
كل أنحاء

دمعا.
جسدها ،أغلقت عينيها التي بدأت يف إخراج حطامها د ًما ل ً
 -كيف عرفوا؟!

ٍ
بأسلوب ك اّله امتهان ،كان معه
 -ل أعرف بالضبط ،تك اّلم الرجل معي

مرة يف حيايت أعا َمل كمجر ٍم
ضابط أمن السفارة ،نظراهتم كانت قاتلة ،اّ
ألول اّ

وخاطف أطفال.

أغمض عينيه...
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اهلوة التي ُفتحت ذلك اليوم حتت قدميه وابتلعته ،التهمه
ما اّ
رس تلك اّ

بئر احلرية يف تلك الداّ قائق الفاصلة بني اصطحاب أمحد أو تسليمه يف قسم
ُ
اإلسكندرية لينترص عليه ،ويلقيه اآلن فريس ًة سهلة إىل بئر الندم.

ألقت سارة بنفسها حتت قدميه ،وهي تلمح اّأول حصاد لفدادين األمل يف

قلبه جتري يف عينيه:

 تلومني داخل نفسك ،ساحمني.ُ
وحرقة العامل خترج من أنفاسه:
هيز رأسه،
أحاطها بذراعيه برفق ،وهو اّ
 ما ذنبك يا سارة؟ اّبكل أمانة ليس لك أي ذنب ،أنا َمن أتى بأمحد ،وأنا
ِ
استبقه.
أعرف أنك حمرومة من اإلنجاب ،أتيت به لتقويل يل
الختبار كان اختباريُ ..عرضت ع اّ
أجبت عندما
يل األسئلة ،وأنا َمن
ُ

فمن الذي جيب أن يصل عىل الصفر يا سارة ،ويرسب
أحضت أمحدَ ..

يف اختبار احلياة؟

***
كوب الشاي الساخن يف تلك الرشفة ،عرفت هناك اّأنا نعمة ما كانت

لتشعر هبا لول ما حدث..

ً
طويال ،وجدوا صالح عىل كشوف السفر
با انتظرتِه
 -أمحل لك خ ً
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 -قد يكون ابنه.

 -سأكمل لك املفاجأة ،بالفعل كان لصالح ابن اسمه حممد يقرتب من

حرك القضية ِ
بصالته القوية
عمر أمحد ،لكنه مات بعد ولدته بعام ،ياسني اّ
يمر وقت طويل حتى تظهر احلقيقة يا أرسار ،سيعود
بشخصيات كبرية ،لن اّ

أمحد( .سكت ً
قليال)

 -تستطيعني وقتها العود َة إىل ياسني ،يعلم اآلن أنه ظلمك يف الوقت

حتبينه.
الذي كنت اّ
تضحني فيه من أجل عودة ابنه ..أعلم أنك اّ

وحتسه هو ما ستفعله..
مل ُتز اّيف "أرسار" يو ًما مشاعرها ،ما تشعر به اّ

إن كنت أحبب ُته ً
ٌ
 ل أعرف ْمدينة له بولده
أصال أم ل ،ما أعرفه اآلن أنني

وفقط.

 -ألناّه ط اّلقك! مل يرتكب الرجل جر ًما ،أمحد ابنه يا أرسار ،قطعة منه.

 لو أوقعت اّحب
حبه ،أل يوجد اّ
كل أزمة ًّ
حمبا فلن يوجد َمن يبقى عىل اّ

حقيقي عىل وجه األرض يا هشام؟

لكن من بعيد ،لكنها مل تكن تعرف أناّه هو نفسه
حبه هلا ْ
شعر أنا ترمي إىل اّ

مل يعدْ يعرف ،هل وقف بجانبها ألناّه مازال يبها ،أم ليثبت لنفسه اّ
أن هجرها

احلب اّ
حب .و َمن اّإل حمسنة
يلوثه؟ إناّه اآلن
والال اّ
منقسم بني اّ
ٌ
وأمل فراقها مل اّ
هي التي تعرف ما يدور يف عقله وقلبِه..

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

228

بئر ُ الحيرة

 -ما بك يا هشام؟!! هل رشودك يف أرسار ،ألحظ أناّكام ل تفرتقان،

واملفروض أن جيعلك هذا سعيدً ا ل شار ًدا.

حبها كان ابن
حبها؟ أم أن اّ
 -هل تظ اّنني يا حمسنة أن قلبي ما زال يمل اّ

املتكررة؟
قلبي الذي أجهضته اخلبطات
اّ
وتزوجته؟
 ألنا اختارت ياسني اّوتنهد وهو يقول:
اّ
هز هشام رأسه ،اّ

 اّكل ما أعرفه اّ
أن حبي هلا كان كالبلورة النقية أراها من ورائها مالكي..

أخشى أن تكون تلك البلورة أصاهبا رشخ ل أشعر به ،أرى غيام ًة ل أستطيع

تفسريها.

فرطنا فيه.
أترسع ،فقد ل يعيد ُ
 هشام ،تع اّلمت من احلياة اّأل اّالندم ما اّ
 ل أرتاح اّإل عندما أتك اّلم ِمعك يا حمسنة ،عندك اّ
كل احلقاّ .
ل بداّ أن أخرج من بئر احلرية إىل احلياة ،وليس إىل بئر الندم.
***
ٌ
يضحي تضحية كبى ،لكن األمجل أن ييا
مجيل أن يموت اإلنسان وهو اّ

ٌ
رشف أ اّما التضحيات الصغرى املتواصلة
ليضحي أكثر ،التضحية الكبى
اّ

فتعلو فوق أي يشء.
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يومان يفصالن ياسني عن ابنه بجدا ٍر فاصل بني املوت واحلياة ،يريد

حجرا ،ولن اّ
أن اّ
يطمها اّإل الصب والعتصار مع اّ
كل
حجرا
يطم أحجاره
ً
ً
يتحرق شو ًقا إىل رؤيته يف سجدات طويلة
دقيقة ود اّقة ساعة ،يبكي وهو
اّ

يتضاّ ع فيها إىل اهلل ْ
ويطمئن
أن يبقيه تلك الساعات عىل قيد احلياة حتى يراه
اّ
قل ُبه عليه ،وليحدث بعدها ما يدث.

تآمرت عليه وعىل صغريه ،هل ُيعقل أن تكون
أي قلوب قاسية
ْ
لو يعلم اّ

"أرسار" ؟ هل آملها وجود أمحد وهي تنتظر ً
طفال ،فأرادت أن تفسح له الطريق؟
أب ً
طفال بطفل حتى لو كان يعشق أ اّمه؟
تتخيل أن ينسى ٌ
هل يمكن أن اّ

جدارا ألرسار يفصالها عن الباءة ..هل سيتذكرها
اليومني كانا
نفس
ْ
ً
مجدته ثلوج البالد البعيدة؟ هل سيذكر َمن تركته
أمحد ،أم نيس دفء حضنِها و اّ
َ
خطوطها عىل
لكن حلظة األمل كاحلريق حتفر
ريا اّ
هناك ورحلت ،ح ًّقا كان صغ ً

األجساد وتأبى أن تزول.

اّ
الشك واليقني ،سيعود
يومني يف حياة هشام يفصاله بني
يومان غري أي ْ

أمحد ،لكن هل ستعود "أرسار" من الصندوق الذي تركها فيه ياسني ،وألقاه

يف البحر؟ هل ينتظره قلبها عند شاطئ عودة أمحد؟

يتخيل أنه يقف اآلن
تتمهل ،اّ
الساعات اّ
متهل الطفل يف خطواته األوىل ،ل اّ
يف انتظار قدوم أمحد يف املطار ،وحوله السلطاتِ ،
ومن بعيد تقف "أرسار"

وإسامعيل.
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يا هلا من حلظة ٍ
لقاء بعد سنوات اّ
جف فيها قل ُبه من الدماء ،وج اّفت عينه

من الدموع ،وغاصت روحه يف بئر الندم ..فليأت أمحد لينتشله منه ،فليأت
الصغري ويلقي بحبلِ
ظن أنه سيموت
احلب لينقذه ،ويروي ظمأه بعد أن اّ
اّ

ً
عطشا إىل لقياه.

أمحد و َمن معه يظهرون عىل س اّلم الطائرة ،عينا ياسني ل تصداّ ق ما

ترى ،فتح ذراعيه ليحتوياه ،لك اّنه مل يرسع إليه ليحتضنه ويذيب برودة تلك
التمسك،
متمس ًكا باملرأة التي بجانبه حداّ
اّ
السنوات ،مل يعدْ أمحد كام رحل ،رآه اّ

هيتم ،اّ
وظل يف صحبتها التي مل يستطع أحد أن
حتى عندما أخبه أنه والده مل اّ

يرغمه عىل غريها.

َ
ألقت له بيدهيا
ابتسم هشام إىل "أرسار" ابتسام َة رضا،
ودون أن تشعر ْ

حب ،عيناه تقول ما ل يفهمه قل ُبه
مرة وتضغط عليها يف اّ
لتل اّفها يداه ألول اّ

قابعا هناك يف تلك املضغة التي بني ضلوعه؟
ول
حبها ً
ُ
يسمه ،هل مازال اّ

تشبثت بلحمه ودمائه وتغلغلت داخل رشايينه؟ اّإنا
هل كان بالقوة التي اّ
لكن أين هو منها؟
هناك ترت اّبع عىل عرش كيانه ووجدانهْ ،

جتمعوا باملطار يلتفون حول ياسني،
مل يتو اّقع أحدهم عد َد الناس الذين اّ

مهام عصفت
الدموع يف العيون والشفاه هتنئه ،ما زال هناك قلوب طيبة ْ

القسوة باحلياة.
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تغري ً
قليال لك اّنه مل خيطئه ،يقف أمحد
عم سعد عىل صالح وأمحد ،اّ
عرف اّ
َت اّ

ٍ
عمره
يف
خوف ل يعلم ما الذي يدث حوله ،ما هذا الزلزال الذي يضب َ

للمرة الثانية!!
اّ

ونزع الرهبة من قلبه:
وكيل النيابة ياول التو اّدد إليهَ ،
 -ل أريدك أن ختاف من يشء يا أمحد ،عرفت منك أناّك ما زلت تذكر

(ثم
طنط التي تركتك يف املول وهربت ،هل هي تلك الفتاة التي تقف هناك؟ اّ

أشار إىل "أرسار")

نظر أمحد جتاهها ،اّ
يتذكر وجهها الذي ل يمكن أن ُينسى ..براءة عقول

األطفال وصفاؤها تفتح اّ
لكل شخص كتا ًبا تلقي فيه ما تشعره لتكتب

مشاعرهم النقية.
سطوره
ُ

هز أمحد رأسه عالم َة الرفض وهو يقول :ليست هي.
اّ

ُ
تعاطفه معها يف حم اّله ،ذلك الصفاء
ارتاح وكيل النيابة إلجابة أمحد ،كان

ل يمكن أن اّ
ثم عاد من خياله إىل أمحد:
يعكره يشء ،اّ
 هل ستعرفها ْإن رأيتها يا أمحد؟

رأسه حتت وطأة ذلك الضغط النفيس الرهيب عالمة اإلجياب،
اّ
هز َ

ُ
وكيل النيابة بسؤاله:
ليلحقه
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 ِستتعرف عليها؟
ومن أين عرفت أنك
اّ

ٍ
لقصاص
بدت يف عينيه نظرة أمل ٍ لو رأهتا "منى" يوم أن تركته بال ذنب لتثأر
ْ

غري عادل ما تركته:

 أحلم هبا دو ًما ترتك يدي وهترب وأرصخ ،لك اّنني ل اّأتذكر اسمها.

ثم أخذ يبحث يف اّ
كل الوجوه التي يف الغرفة عن سارة ،لك اّنه مل جيدها
اّ

ليشعر بالطمأنينة التي رحلت معهم يف الطائرة وتركته عند باهبا .أمرت
نائيا ،والتحقيق مع
النيابة بتسليم أمحد إىل أبيه ،واإلفراج عن "أرسار" ًّ

صالح وسارة.

 صالح ،أنت م اّتهم وزوجتك بخطف طفلٍ واصطحابه خارج البالدٍ
مزورة غري صفته ،هتم ُتك خطف وتزوير وانتحال صفة ،وك اّلها جمتمعة
بصفة اّ
هتم ليست سهلة.
ٌ

ر اّد صالح باستسالم:

ٌ
لكن سارة ل ذنب هلا فيام حدث ،اّ
معرتف اّ
كل ما تعرفه أنني
بكل يشء ،اّ
تب اّنيت ً
أعصاهبا
أعوضها به عن األمومة وأهدئ
َ
طفال ِمن ملجأ ليسافر معنا اّ

ثم اّ
إن البعثة باسمي وليست باسمها.
املنهكة ،اّ

تقر أنك املسئول الوحيد ،وأن زوجتك بريئة وغري
 -معنى هذا أناّك اّ
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ٍ
مزورة ً
بدل ِمن تسليمه يف قسم اإلسكندرية؟ ل تنس أنك قلت
البالد
بصفة اّ

لعم سعد إنك ستسلم الولد يف القسم ،وهذا ما دفعه لرتكه معك.
اّ

قصته ودموعه ف ِهمت اّ
أن َمن خت اّلت عنه من أهله ،ظننتها أ اّمه وأرادت
ِ -من اّ

واإلصالحيات .مل أكن
خفت عليه من مصري أسود يف املالجئ
التخ اّلص منهُ ،
اّ
امتلك الوقت ألتب اّناه ،وأكب دليل ما تراه عىل أمحد من حسن تربية.

أمر وكيل النيابة باإلفراج عن سارة بعد توقيع صالح عىل أقواله،

واستمرار حبس صالح.

***
"نعرف قيمة امللح عندما نفقدُ ه ،وقيمة األب عندما يموت" مثل

صيني.

خرج ُيمسك بيد أمحد الصغرية التي تاهت عن ِ
يده لسنوات ،يبحث عن

الدفء األبوي الذي افتقده يف عينيه الصغرية ،والتي مل تتوه عن سارة حلظ ًة
واحدة ،لك اّنه ل جيدها..

أحبها من اّ
غريب ،اّ
اّ
كل
كل ما يدث
ٌ
كل يشء يف حياته يتبداّ ل ،أ اّمه التي اّ

قلبه مل تكن أ اّمه احلقيقية.

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

234

بئر ُ الحيرة

أخذه ياسني ليذهبا سو ًّيا إىل حيث ينتمي ،ل يصداّ ق أنه سينام ليلته يف

معا السيارة وهو ل يصدق أناّه بجانبه..
حضنه ،ركبا ً
 محدً ا هلل عىل سالمتك يا أمحد.نظر إليه يف صمت وهدوء وبرود..
 -أنا بابا يا أمحد ،هل نسيتني؟

يقره قلبه،
ل يستطع أمحد أمام الدموع التي تظهر يف عينيه أن ينكر ما اّ

صحيح أنه يعشقها ،ل يتمنى ًّأما غريها لكنه مل يشعر يو ًما بأن صالح أبوه،
حاجزا بينهام ،مل يستطع صالح اخرتاقه ،فأجاب هبدوء:
ظ اّلت صورة ياسني
ً
 اّأتذكرك ..أنت بابا.
بحب العامل الذي يمله له يف قلبه:
ابتسم له ياسني اّ
 ألست سعيدً ا بلقائنا بعد اّكل تلك السنوات؟ ظننت يا حبيبي أنني

سأموت قبل أن أراك.

ٍ
ثم اّقبل اّ
وشوق وصال إىل قلبه من فرط دفئهام ،لتظهر يف
بحب
كف يده اّ
اّ

متزق مل ُترح قلب ياسني.
عينيه نظر ُة اّ
 -وماما سارة لن أراها ثاني ًة؟
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 -سارة ليست والدتك ،ول صالح أبوكُ ،مها َمن خطفاك وحرماين

منك.

 أعرف أنك بابا ،ل أريد بابا صالح ،أريدك أنت ،لك اّني ًأيضا أريد ماما

يبني يف الدنيا.
سارة
وأحبها ،إنا أكثر َمن اّ
اّ

نظر ياسني إىل ابنه نظر ًة غابت عنه من لوعة مشاعره ،يظهر عليه عناية

كل يشء اّ
كل يشء ،مالبسه ،شعره ،أدبه ،أسلوبه ،اّ
فائقة يف اّ
يدل عىل اّ
أن تلك

املرأة احتضنته أكثر مماّا حتتضن األم أبناءها ،هل كان احلرمان هو َمن فعل
تعوض أمحد اّ
فطري غريزي
حب
اّ
عام رسقته منه من اّ
ذلك؟ هل أرادت أن اّ

يمأل قلبه ألبيه ويمأل قلب أبيه له؟

تشوق إليه منذ سنوات لتلمس شفاهه وجناته الطفولية
احتضنه حضنًا اّ

الناعمة:

 أنا ًأحبك لدرجة أنني ل أستطيع أن أعيش
أيضا أحبك يا أمحد ،اّ

بدونك ،أنا ً
أيضا ليس يل سواك.

يسلم من تلك البئر امللعونة التي
حتى أمحد الطفل ذو السبع سنوات مل
ْ

ري من األمل
تستعذب حري َة ضحاياها،
َ
صمت اّ
لكن عينه كانت حتمل الكث َ

وكأن ياسني اّ
اّ
أمرا:
والكالم،
تذكر ً
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 هل يمكن أن تصف يل املرأة التي أخذتك وتركتك يف املول.يتمزق عىل
نسبيا ،لقد عاد قلبه من حيث جاء لك اّنه اّ
بدأ أمحد يف اهلدوء ًّ

فراق سارة:

 -لن أستطيع وصفها ،لكن إذا رأيتها سأعرفها ،لك اّنها ليست طنط التي

رأيتها هناك.

اّ
الشك التي كانت متأل صدره.
تنهد تنهيد ًة خرجت معها أنفاس
اّ

 -احلمد هلل ،كان إحساسى يف حم اّله" ،أرسار" مستحيل أن تفعل هذا،

ريا نعود
معا
ثم نذهب ً
ً
مشوارا قص ً
سنتناول غداءنا يف أمجل مطعم سمك ،اّ
بعده إىل بيتنا الذي أمت اّنى أن ندخله ثالثة ل اثنان.

أراد أن ير اّد هلا اعتبارها الذي انار ،فتحت "منى" الباب عندما اّ
دق ياسني

يتحمل ياسني
جرسه ،وما أن رآها أمحد اّإل وبدأ يف الرصاخ واإلشارة إليها ،مل اّ
منظره يف ذلك الرصاخ العنيف الذي جعله يرى صورة احلادثة ورصخة ابنه
َ
املفزوعة وهي ترتكه ،هي ..تلك امللعونة التي استطاعت ْ
أن تنال من حياته

وعمره وروحه.

 هل هذه املرأة التي تركتك يف املول!؟وبغضب اّ
والتمزق مل يستطع ياسني السيطرة عىل
كل أيام الشقاء واحلرية
اّ

نفسه بالرغم من
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ً
مرة ْ
أن تصدر
أرضا،
يتخيل َ
يوم أن دخل باب بيتهم اّ
اّ
ليتفوه بكلامت مل اّ
أول اّ
منه:

ِ
أخرجت من داخيل أ اّيتها
أختيل يو ًما أنني سأرضب امرأة،
 مل ْأكن اّ
الشيطانة َّ
كل ما هو رديء ،لن هتنأ يل حياة اّإل عندما أراك حبيسة األسوار.
ثم بدأ صو ُته يف الرتفاع وهو ير اّدد بجنون" :ما الذي فعله لك هذا الطفل
اّ

البيء يا شيطانة؟"

أمر "منى" ليعلم اجلميع ما
حاول اجلميع هتدئته ،اآلن فقط افتضح ُ
اقرتفته ..وقفت وسطهم ل تدري أين تسترت ِمن عيونم ،طفت جريمتها

أرس
عىل سطح احلقيقة لتعاقب عقا ًبا ِمن نوع آخر ،عقاب ُ
أرسه أقوى ِمن ْ
النظرات اّ
املرات.
احلديد ،عقاب ستقتلها فيه
ُ
كل يوم آلف اّ
سحبت "أرسار" ياسني هبدوء إىل الرشفة ،والدموع متأل عينيها:

بكل ٍ
 أستحلفك اّغال عليك ،لو أحببتني يو ًما ،لو شعرت أنك ظلمتني

اّ
بشكك فأردت أن تعوضني ،عوضني يف "منى" ..أختي.

أثارت كلامهتا غض َبه أكثر ،اّ
ذكرها كيف كانت حياهتام قبل أن ُتفسدها..

ذكرها بجنينها الذي راح ..اّ
اّ
السبب فيه.
ذكرها بطالقهام التي كانت
َ

انس اّ
انس حتى أنك قابلتني ،اّ
تذكر فقط أن أمحد اآلن بجانبك
كل يشءَ ،
َ -

انس أناّك
ومعكَ ،
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اللذ ْين فتحا لك قلبهام قبل بيتهام ،ومل يض اّنوا عليك بابنتهام ،يكفي ما مها فيه،
سيخر أب الذي كب عرشين عا ًما يف هذين العامني،
يتحمال أكثر ِمن هذا،
لن اّ
اّ

ط اّلقتني ..أتريد اآلن أن ُتي اّتمني!!؟

 وعذاب السنني والفراق يا "أرسار"؟ -صداّ قني لقد َدفعت ثمنَه ،يكفي أنا بالنسبة للجميع مريضة نفسيةَ ،من

أي حياة يمكن أن تصنعها؟ آذاها النتقام أكثر مماّا
سيقرتب منها بعد اآلن؟ اّ
آذانا ،اسرتددنا الضائع أ اّما هي فلم تسرت اّد شيئًا.

ليعوضها
مل يستطع أمام ر اّقة قلبها وإحساسها َ
املرهف أن يرفض رغبتها اّ

عام فعله هبا ،وعن اّ
اّ
شكه فيها:

 أعرف صدمتك بطالقي اّوشكي ،أعطني أنا ً
أي عذر.
عذرا ،اّ
أيضا ً
فشعر بام
نظرة العتاب تبقى أقوى من كلامته ،انطلقت من عينيها لصدره
َ

تريد..

 -سأعذر ياسني الذي كان زوجي وأساحمه ،لكنني لن أعذر ذلك الياسني

الذي ظننته حبيبي ،لقد ترشاّ خ ما بيننا وهو عىل وشك النيار.

 هل اّلكن هناك صدمات يف احلياة
تشكني يف حبي ،بالطبع أحببتك ،اّ

تشل اّ
اّ
كل يشء فينا حتى عقولنا ..ضياع أمحد خداّ ر مشاعري وأحاسييس جتاه
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 َوضاع هو ً
أيضا.
كان
َ
 ل تظلميني وحتكمي ع اّيل ،سأنتظرك دو ًما ،سأنتظرك حتى آخر

أنفايس.

 لن يفيد النتظار شيئًا ،لن يفيد.خرج وتركها خلفه ،وقد أحلقت هبا احلياة اّأول هزائمها وأعظم خسائرها..

تشعر بالفقد والوحدة واحلرمان ملقاة يف بئر احلرية.

دموع امتألت هبا عيناها
تنظر هلا نظر ًة مململة ختفيها
ٌ
تقف "منى" أمامها ُ

نر حبسته سدود
وتستعيص النزول ،احتضنتها لتنزل تلك الدموع اّ
كأنا ٌ

الغرية والغيظ ،لك اّنه اآلن انطلق ليغزو تلك السدود ،وجيرفها أمامه ،اّ
مهت

شفتيها قبل أن
فمها لتعتذر وتطلب غفرانا ،وضعت يدَ ها عىل
أن تفتح َ
ْ
بأي كلمة:
تنطق اّ

حتررنا اآلن ِمن أي ذنب أو لوم ،عاد لياسني ولده،
 انيس اّأي يشء ،لقد اّ

اجلب حتى لو
جيب أن نعود نحن إىل والد ْينا ،جيب أن نخرج ً
مجيعا من ذلك اّ

تركنا اإلسكندرية بأكملها.

شهقت "منى" شهق َة حياة خرجت من قلبها املهزوم:
يبك وأنا
 -يا ريت ،يا ريت يا "أرسار" ،أريد أن أقول لك شيئًا ..هشام اّ

أي يشء
ليس يف قلبي اّ
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حب َمن حويل حتى تعود يل
التي حطمتها بفأس النتقام ،جيب أن أبدأ يف اّ
وحب احلياة ..مثلك يا "أرسار".
نفيس
اّ

اغتسلت النفوس ِ
واحلب الفطري الذي جيري يف الدماء..
بامء العفو
اّ
قلب "أرسار" والعودة احلقيقية التي طرقت َ
وقلب
عقل
َ
الطيبة التي متأل َ
"منى" ..اّ
صوت املعلمة وهي تقول :قال تعاىل" :قالوا يا
تذكرت "أرسار"
َ

استغفر لنا ذنوبنا إناّا ك اّنا خاطئني"
أبانا
ْ
فر اّددت:
فلنستغفر يا ُمنى ،فلنستغفر.
ْ

***
هل تولدُ األمومة ِمن الرحم فقطْ ،أم يمكن لألمومة ْ
أن تولد من

القلب؟

ُ
اّ
يضخوا معنى األمومة يف رشايني
الرسي وأ ُمل املخاض مها َمن
هل
احلبل اّ

ٍ
أن ينشأ ٌ
املرأة ،أم يمكن ْ
مهام
رسي آخر بني
امرأة وطفل ل ينقطع ْ
حبل اّ

تعرضت ألمل خماضه وفراقه هلا؟
اّ

جرس الباب يف بيت ياسني ُيعلن عن زائر يشتاق له أمحد ..ارمتى يف
ُ

ٍ
ٌ
شوق
رحلة شا اّقة ذاق فيها معنى الفراق،
كمن وجد ضآلته بعد
حضنها َ
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"احلب" اّ
بكل نقائه وصفائه،
ينبعث من قلب طفلٍ ليس له اّإل معنى واحد
اّ

مشاعرهم ْبعد.
تلوث
فاألطفال مل َّ
ُ

يتمزق
سارة عيناها تنزف وهو بني يدهيا بعد أن طار بعيدً ا عنها ..قلبها اّ

دموعا وآهات.
ويلقي بأحزانه وآلمه
ً

َ
مكتوف األيدي أمام ما يرى ويسمع ،يتم اّنى لو يلقي هبا
بينام يقف هو
ِ
بصورة األب القايس ،اّإنام
خارج املنزل ،لك اّنه ل يريد أن يظهر يف عيني ابنه

يف مرحلة مداّ حبال الو اّد واألبوة بينهام ،يتم اّنى اسرتجاع قلبه الذي اّ
ضل
مجاح
ترسع يف أمر "أرسار" ..جيب عليه أن يكبح َ
يترسع كام اّ
الطريق ،لن اّ

ليستخلص منها احلقيقة التي سرتفع أمحد فوق
نفسه التي ترغب يف متزيقها
َ
احلرية واملعاناة.

عالمات المتعاض:
استقبلها وعىل وجهه
ُ
تفضيلً ،
 اّأهال بك.
تعلم سارة جر َمها ،مل ترتك نظر ُة اخلجل عينيها وهي تر اّد عليه السالم،

وأمحد ملتصق هبا اّ
يلف يديه حوهلا..

مهام
أطمئن عليه ،لن
 اشتقت ألمحد ،مت اّنيت أناّ
تتخيل ما يعني يلْ .
اّ

حبي له لن تصدقه ،أردت ً
أيضا أن اّ
أوضح لك األمور كام
وصفت لك اّ

إىل غرفته.
أمحد
حدثت ،لكن أرجو أن يدخل
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ٍ
واحلب ،يشعر فيها بصدق
كلمة خترج من شفاه سارة مغ اّلفة باخلجل
كل
اّ

مشاعرها لك اّنها ستبقى هي وزوجها معنى احلرمان من أمحد وأرسار وابنهام،

يتجرعها أحدٌ
عاش بسببهام أ اّيا ًما ل يمكن ألحد أن يياها ..ذاق آل ًما مل
اّ

سواه ..استوى عنده الليل والنهار ،اجلوع والشبع ،احلر والبودة ،احتضنه
الشارع ،اّ
وتأمل ِمن أجله أكثر ِمن أمل البرش..
 آسف ،جيب أن يسمع أمحد اّكل يشء ،هذا من ح اّقي وح اّقه.
سينامئيا ،اّ
كل يشء واضح،
تصور مشهدً ا
حكت أحداث تلك الليلة اّ
كأنا اّ
ًّ

اّ
كأنا ثلج ُيلقى عىل قلب ياسني املكتوي..
كل كلمة هتوى من فمها اّ

أفرط فيك ،بحثت عنك يف اّ
كل مكان ،لو س اّلموك
 -سمعت يا أمحد ،أنا مل اّ

هناك لوجدتك ،لك اّنهم سافروا بك حتى ل أجدك.
ٍ
برعشة متتلك يدَ ها فتعرصها:
قاطعته سارة

أي أحد ،ظ َن اّنا اّ
أن أ اّمه هي َمن تركته ،أحببته ..لن
 -مل نقصد أن نؤذي اّ

أقول لك مثل أ اّمه ،لك اّنني كنت أ اّمه.

اّ
يستخف بكلامهتا:
نظر هلا نظر ًة مؤملة جعلت عينيها تركع وهو
أي أذى ،أنتم فقط حرمتم أبوه منه ،وحرمتموه
 -ح ًّقا أنتم مل تقصدوا اّ

ريا
لتعوضوا حرمانكم ،ل ختدعي نفسك ،عرفت منه أناّه سألكم كث ً
من أبيه اّ

ع اّني.
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فأي تعويض
أبوته ،اّ
تعوض أمومتها فحرم ْته اّ
"هو عىل حقاّ " أرادت أن اّ

ذلك الذي يأيت عىل حرمان اآلخرين!!

حجم األنانية التي تعاملنا هبا ،اّ
كل ما أرجوه أن تنظر يل بعطف،
 لن أنكرَ

أمحد هو اّ
يمزقني.
كل ما تب اّقى يل بعد ما حدث لصالح ،حرماين منه اّ

حب
ثم راحت يف بكاء ،نظر إىل عيني أمحد اللتني ل تفارقان َ
وجهها بنظرة اّ
اّ

عوضته عن حرمانه من األم ،سقط ياسني يف بئر احلرية،
وحزن ،فشعر اّأنا اّ
وذاق مرارها ،ولن يسمح ألحد أن يلقي بابنه هبا بعد اّ
كل ذلك العناء:

 كفى بكاء ،مل ِيعد القلب يتمل حز ًنا أكثر من ذلكً ،
أي
أهال بك يف اّ

وقت.

ثم
مل تصداّ ق سارة آذانا ،ارتداّ ت هلا روحها اّ
وتنهدت تنهيدة راحة ،اّ

بدأت وبدون طلب منه يف رشح مستوى دراسة أمحد ،والتي ترتفع سنتني
املحببة لنفسه ،األلعاب الرياضية
عن عمره ،طريقة تغذيته ،هواياته ،األشياء اّ
املميز فيها ..كأنا تعطي لياسني خريطته التي عرفت هي معاملَها وأتقنت اّ
كل
اّ

تضاريسها.

قلب ياسني من ٍّ
غل كان قد بدأ ،شعر بعقله املتوازن
غسلت تلك املقابلة َ
ٍ
اّ
حبا مل يكن من السهل
أن أمحد امتلك ًّأما حقيقة
لفرتة من الزمن ،وهب ْته ًّ
حب أبيه له ،وأمله الشديد طيلة السنوات
العثور عليه ..وعرف أمحد مدى اّ

املاضية عىل فراقه.
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جتر معها أذيال اخلزي مماّا فعلت ،مل يقابلها الرجل بعداء كام
لك اّنها عادت اّ

تو اّقعت بل بعقالنية نادرة ،ويبقى الندم األكب يف حقاّ زوجها امللقى اآلن
ري حمبسه ،اّ
ضل وأتى بأمحد لكن كان عليها ْ
أن تر اّده عن خطئه.
أس َ

فام فائدة مشاركة احلياة ْ
إن مل يكن الرشيك هو العنيَ املبرصة حلظة العمى

والنور اهلادي حلظة الضالل!!

اّ
كل ما مت اّنته يف ذلك الوقت مقابلة صالح والطمئنان عليه ،ل تعرف

عز َة نفسه وكبياءه.
حبيسا
كيف سرتاه
مكسورا ،تعرف اّ
ً
ً

خلف تلك األسوار العاتية كانت املقابلة ،جلست تسأله عن حاله الذي

يبدو ِمن غري سؤال:

ُ
األمر ليس ً
وانتحال صفة.
سهال ،الهتامات كثرية؛ خطف وتزوير
ُ

حبل الندم اّ
يلتف حول رقبتها ،خينقها ،ول يوصلها للموت "ساحمني"

قالتها وهي تبكي حداّ النيار:

ِ
أرجوك ،ل تعذب نفسك وجتلدهيا ،أنا نفيس ل أعلم ملاذا أتيت به ومل
-

معا.
أس اّلمه هناك ،أنا َمن فتح باب الشيطان
فمررنا منه ً
ْ

 -كان جيب أن أساعدك عىل غلق الباب ل املرور منه ،ساندتك فنزعت

الرهبة واخلوف من قلبك ،لو أنني عارضتك..
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سكتت لتكمل بكا ًء أضاف لصالح ًّ
ذل فوق ذ اّله:
 -حدث ما حدث ،املحامى قال يمكن الرأفة يف احلكم ألنني وجدت

عم سعد ،ومل أخطفه وحلسن تربية أمحد .يف مجيع األحوال ضاع
أمحد بشهادة اّ

ً
طويال ليكمل):
(ثم سكت
بالنسبة يل أي كلمة تعني القادم .اّ
ِ
أعطيك حريتك.
 -أريد أن

مرة أخرى ،تعاهدنا يو ًما عىل اخلري والرشاّ حتت أي
 -إ اّياك أن تقوهلا اّ

ٍ
ظرف ويف أي حال.

 ليس ظر ًفا .إنه ُعمر. حتى لو كان عمري ك اّله ..أنا معك وبك...........................
حوهلم الصمت إىل متاثيل
سحابة شتاء ثقيلة أمطرت عىل بيت إبراهيم ،اّ

وجه أحد ،تشعر بالندم
متحركة ،مل تعدْ "منى" تقوى عىل رفع عينيها يف ْ
مجيعا ،النظرات حوهلم ُمريبة ،حتى بعد براءة
واخلزي ،د اّمرت حياهتم ً

"أرسار".

د اّبت الوحدة جذورها يف بيتهم ،فأنبتت شجرة األمل واليأس ،مل يعدْ هشام

ِ
يأت كام كان ،يريد هو

ً
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ٍ
حلياة قد تشقى هبا ..مت اّنى لو استطاع
وختر راكعة
الضغوط تنحني األكتاف اّ
لكن حبال
السفر دون رؤيتها ،وقتها كان سيشعر أنه يستطيع الستغناء ،اّ
َ

الشوق واللهفة تشداّ ه من اّ
كل مكان.

ثم يستسلم ويرفع هلا الراية البيضاء ،ط اّلت عليه
نفسه كث ً
حارب َ
ريا ،اّ

عب اّ
كل آلم املايض
"أرسار" بعينيها الزرقاء ووجهها احلزين الذي ياول أن َي ُ
ول يستطيع..

أن ِ
 مل أستطع السفر دون ْأستطع.
أراك ،لن أكذب كنت أمتنى لك اّني مل
ْ

ٍ
حاجة ألخلو بنفيس ،أحاول اسرتدادها.
أعرف أنك ستفهمني أنني يف

 -أحسدك ألنك ستأخذ هدن ًة من احلياة حتى ولو كانت قصرية ،كم

ومنى؟
أمت اّناها لكن كيف؟ كيف يل أن أترك أب وأميُ ..

معا ل ختيش عليهم شيئًا .اخلوف اّ
كل اخلوف عىل
عم إبراهيم وخالتي ً
 -اّ

ً
احلقيقيون.
رشيكا ،الوحدة واحلرية هم أعداؤنا
َمن ل جيد
اّ
 -عندك حقاّ يا هشام.

ريا ،وأعيد
 -أرسار ،سأسعى لفتح عيادة يف القاهرة ،أحتاج أن أشتغل كث ً

حسابات أكثر.

رسيعا وهي تقول:
ثم اسرت اّدت وع َيها
ً
رشدت "أرسار" حلظة ،اّ
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 اّذكرتني بيشء ،كيف نسيت ،كتب يل ياسني فيال صغرية يف منطقة

نحوهلا إىل مستشفى صغري ،مستعداّ ة أن أشاركك،
راقية يف اهلرم ،ما رأيك لو اّ
نقرر ما يكون.
استمتع هبدنتك وعندما تعود اّ

ِ
ً
طويال ،هل ما أشعر به حقيقي ،أم
عينيك نظرة بحثت عنها
 -يوجد يف

أناّه رساب اّ
أتومهه من فرط العطش وال اّتيه؟

ابتعدت بعينيها اّ
لئال يغوص فيهام أكثر من ذلك ،فريى ما ل تريده أن

يراه ..ومل تنطق بكلمة.
تنهد وهو يقول:
اّ

نقرر ما يكون.
 سأستمتع هبدنتي ،اّثم اّ
***
ُ
حلبنا ،نخشى أن خياف
غريبان ،غريبان ،سنبقى
نبحث عن زمان ومكان اّ

اللقاء م اّنا؛ فنفرتق.

احلب فخذهلا ..أصابتها طعن ُته التي
كانت باملايض تعرف ما تريد ،أرادت اّ

أحبها
نفذت إىل صدرها ،ألقاها خارجه دون كلمة ودا ٍع أو شفقة عىل حاهلا ،اّ

التوحد يف روح واحدة ،اآلن
حبا غري مكتمل ،كان ينقصه
اّ
نعم ..لك اّنه كان ًّ
تشعر بقسوة ما فعلته هبشام عندما صفعتها احلياة بنفس الضبة ،كان
فقط
ُ
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ٍ
لنخلة عمالقة تشقاّ قلبها اآلن ،لكن ..فات األوان.
حبها كانت
حم ًّقا ،بذرة اّ

طعن ْته وخت اّلت عنه كام طعنها ياسني ،فكيف تريد منه ما لن تستطيع؟
مل خيرجها من تفكريها اّإل يدُ أبيها تربت عىل كتفها بحنان:

 هشام رجل حقيقي ،لوله ما استطعنا اّحل الكثري من أمورنا التي

تع اّقدت فجأة.

 نعم يا أب ،هشام رجل حقيقي.نظر إبراهيم لبنته نظر ًة فهمتها بعمق ،فابتسمت ابتسام ًة خفيفة ف ِه َم منها

شيئًا:

ِ
حقيقي؟
عينيك
 هل ما أشعر به يفاّ

وحتمل ،اّ
 مل أعدْ أعرف ،أخاف ْكأن احلياة
مرة أخرى ،رفضته اّ
أن أظلمه اّ

أرادت أن تر اّد يل الصفعة ،ط اّلقني ياسني وأنا اآلن أرفض العودة ..ملاذا يعود
واألمر واحد؟
ُ

ِ
ارتبطت
صحيحا لو أنك
 الوضع خمتلف يا ابنتي ،كالمك قد يكونً

هبشام بأي وعد ،كنت عند رأي واحد ..ياسني كان زوجك ومع اّأول اختبار

حقيقي َ
تركك خلفه ،وحتى ل أظلمه الختبار كان صع ًبا ،جاءه يف نقطة

ٍ
ضعف ُمميتة ،لكن كان يمكنه أن يرتكك هنا حتى اّ
يل األمر نفسه ،ومل يكن

كنتً PDF
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ٍ
ما َ
خوف أو
أمجل أن يكون هناك َمن نفتح جراح قلوبنا أمامه بال أدنى

شك يف أنه اّ
سينظفها قبل أن يغلقها.

 هل هذا رأيك يا أب؟ هناك فرق يف احلالتني.أتدخل عندما أراد ياسني العودة ،لك اّنني احرتمت
 الفرق كبري ،ملاّ

ِ
عليك معه ليلقي بك
رفضك ،ل أحد يعلم ما ختبئه األيام ،لن أكون مطمئ ًّنا

مع اّ
كل عاصفة.

 لو كان هناك فرصة لنخرج من اإلسكندرية ،اّأفكر يف مشاركة هشام

أترصف اّإل بمشورتك.
بالفيال
لنحوهلا إىل مستشفى صغري ،أنا لن اّ
اّ

أصوب قرار نتخذه بعدما حدث ،ضاق علينا املكان.
 سيكون هذاَ

نظرات الناس تالحقني يف اّ
أسبب لكم
كل مكان لكني أكتم بداخيل؛ حتى ل اّ

يصبين عىل احلال اّإل إسامعيل وأ اّمك ،يف بعض الظروف جيب
أملًا أكب ،ل اّ

ْ
أن ننسلخ من أماكننا قبل أن ننسلخ من نفوسنا.

واحلب احلقيقي الذي ل
ارمتت "أرسار" يف حضن أبيها موضع األمان
اّ

تعوضه األيام مهام أعطت.
اّ

ما أمجل أن هتبك احلياة إنسا ًنا ِمن دمك تلقي بأمحالك عىل أعتابه ،وأنت

أي تضليل أو زيف.
تثق أنه
سيتحملها معك ،سيد اّلك ،سريشدك بال اّ
اّ
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مجيعا حياة
 -اسرتاح قلبي وعقيل ،إن شاء اهلل نرتاّب األمور مع هشام لنبدأ ً

نشتم فيها أنفاسنا املحبوسة ،نكرس القيود التي أحاطت بأرواحنا.
جديدة ،اّ
***

احلب
يبقى
ُ
الشعور باألمان هو الوحيد الذي يستحق أن يرت اّبع عىل عرش اّ

املحن والصعاب دون ْ
تتفرق
يرتسخ يف النفوس فتعب
َ
دون أي شعور ..اّ
أن اّ
فيطمئن وهيدأُ ..ي اّ
غذي الروح فتنعم وترىض.
األيادي ..يمأل القلب
اّ

ياسني مل ييأس ِمن أن اّ
يدق باب "أرسار" ع اّله يظى بالغفران ،يقف أمامها

احلب الذي
ينظر إىل عينيها يبحث فيها عن بقاياه ،ل جيد اّإل
ً
انحصارا لبحر اّ
ُ

كان يملؤمها ،ل يطفو عليهام اّإل احلزن واألمل واحلرية.
َ -مل احلرية يا أرسار؟ َمل ل ننسى ونكمل طريقنا؟

 -ل أستطيع ،أنا يف بئر احلرية ل أستطيع اخلروج منه ،قبل أن ألقاك كنت

أمت اّناك وأنتظرك ،أ اّما اآلن...

 ها هي يدي ممدودة ِفلتتمسكي هبا ألخرجك.
إليك،
اّ

املرة بال رمحة..
 َمن يضمن يل أناّه لن يدث أي يشء فترتكهاُ ،وأقع تلك اّ

وحيدة ..مرشوخة؟!
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عدم الثقة واخلوف من الغدر ،وعدم الشعور
كان حديثها ل يعني اّإل َ

بأدنى درجات األمان.

ِ
وأنت تعلمني .األمر كان فوق احتاميل،
 -اخليانة والغدر ليسا من صفايت

بت فيه "منى" عن نفيس وشعوري .كان احلدث
تسب ْ
أخرجني احلدث الذي اّ

فوق اّ
كل يشء.

ٍ
ملأذون وتط اّلقني ،احلدث كان جيب أن ُينسيك
 -أمل يكن فوق أن تذهب

حتى أنني زوجتك ..كان يمكنك أن ترتكني يف بيت أب ،كان سيكفيني

األمل ،أمل اّ
تفكر حلظة يف طفيل الذي مات يف أحشائي.

أعوضك اّ
عام حدث ،حاويل ..أنا يف انتظارك.
 لك احلقاّ  ،أريد أن اّغاب ياسني عن ناظرهيا ،ل تصداّ ق اّ
أن تلك املشاعر هي ما تب اّقى بينهام،

يوم انتظرته يف الرشفة اّ
سيتحول مع
أن ذلك الداّ فء الذي رسى بينهام
تظن َ
مل اّ
اّ

ٍ
لكتلة من املشاعر الباردة الباهتة التي ل مالمح هلا ..اّ
احلب
وأن نار
األيام
اّ
التي اشتعلت بينهام والتي ذاقتها واستعذ َب ْتها ستصبح كوم ًة من رماد.

ُ
ً
خيوطا حريرية دقيقة بني سارة وياسني..
حبال الهتامم بأمحد باتت جتدل

بالتدخل يف حياته لينقذ ابنه من النقسام الذي قد يؤ اّدي به إىل
سمح هلا
اّ

اجلنون ،يعشق أموم َة سارة التي غرق يف حنانا ،والذي زاد أكثر بعد الفراغ
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ظن خسارته
التوازن الذي جعل ياسني
يشعر بالرتياح جتاه ابنه الذي اّ
ُ
نائيا.
ًّ

هيم اآلن أناّه يستحوذ عىل ٍ
املهم أنه بجانبه.
جزء منه ..اّ
ل اّ
ليقرر إعطا َء سارة حريتها ،وم ْنعها من
ُحكم عىل صالح بعرش سنوات اّ

زيارته ،أراد هلا ْ
وحررت
أن تطري بعيدً ا عن األسوار ،أطلق صالح هلا العنان ،اّ

بحر عينيها فسقط الثنان يف ذلك البئر العميق الذي
"أرسار" ياسني من ْ

يبتلع اّ
كل َمن يقرتب منه بال شفقة أو رمحة.

دوامة البئر ُحت اّطم رأسه ،يشعر بام فعله بأرسار عندما خذهلا وهي التي مل
اّ

ختذ ْله يو ًما ..يتم اّنى ِمن اّ
وعدَ ها إ اّياه بأن ينتظرها ما
كل قلبه أن ي اّقق هلا وعدً ا َ
لكن ظهور سارة أوقعه يف احلرية.
تب اّقى له من عمر ،اّ

هل يبدأ معها حياة جديدة ناس ًيا قلبه ضامنًا ألمحد ًّأما لن يعثر عىل مثلها

اّ
التخيل ليسقط وللمرة الثانية من
أبدً ا ،يرحل بذكرياته من بحرها بسفينة

عينيهاْ ،أم يبقى عىل ِ
وحبه هلا ،ينتظر ع اّله يظى بصك الغفران؟
وعد قلبه اّ
لكن ...ماذا لو مل تغفر؟ ماذا لو وجدت اليدَ التي ترفعها من بئر احلرية الذي

ألقاها هو فيه؟

ٍ
اّ
للحظة واحدة ،بالرغم من رفضها له.
يتخل عنها
هشام مل
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سارة مل يعدْ هينأ هلا عيش بدون أمحد الذي ربطها بياسني يف ٍ
رباط أقوى

والتعود .مل تعدْ تطيق البتعاد عن أمحد
احلب ..رباط التعايش والتفاهم
من اّ
اّ
وتسعدُ بقرب ياسني الذي يمنحها احلامية واألمان يف وحدهتا القاتلة .إنا بال

عائلة ،ل أم ،ل أب ،ل أخوات ،كان صالح اّ
متر ساعات قرهبا
كل الناس ..اّ
حلام ً
م ْنهام ً
مجيال تصحو منه عىل صوت املفتاح يدور يف باب شقتها لتدخل

حبها
وحيدة لتبدأ رحلة املعاناة ..لك اّنها ل تقوى عىل القرتاب أكثر؛ فصالح ُّ
ُ
ضحى بنفسه من أجلها ،فهل يكون
الذي سكن قلبها
ورفيق مشوارها ،اّ
اّ
التخيل واخلذلن نصي َبه من تلك احلياة البائسة؟ هو ً
أيضا سيدور يف دائرة

حبه هلا ،ورغبتَه يف ْ
أن تبدأ حياهتا بعيدً ا
الوحدة بدونا ،ط اّلقها لكنها تعلم اّ

يظن أنا انتهت ..لو يعلم اّ
أن ما يربطهام أقوى من ْ
أن ينهيه
عن حياته التي اّ
اّ
ُ
ومهام قال.
بعض احلب عىل ورق!
مهام رفض زيارهتاْ ،
ستظل يف انتظاره ْ

األهم هو صوت نبض القلب
هيم تلك الكلامت التي تنطقها الشفاه،
اّ
ل اّ

فجرا ُيرشق عىل ليلهام ليفتحا له
التي تعرف أنه ينبض هبا وهلا ..ستنتظر ً

ٍ
يلوثها ٌ
قليل من احلب.
ستائر الو اّد الذي لن ينقطع بينهام
بورقة اّ
َ
***

ابتعدَ عىل قد ِر ما استطاع ْ
مر
أن يبتعد ،اّ
ثم اشتداّ عليه احلنني ليذيقه اّ

التمزق؛ فعاد.
اّ
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حبه
لكن هبدوء ٍّ
عاد ليلقي بنفسه عىل أعتاهباْ ،
حمب يتم اّنى أن يعود له ُّ

الغايل عىل جناح الشتياق ،ل عىل جناح احلياء من معروف ،اّ
كل ما مت اّناه مع
اّأول اّ
ظل له عىل أرض اإلسكندرية أن يسمع صوهتا..

 اّأول خطوات يل عىل أرض اإلسكندرية مل أستطع أن أحرم نفيس منٍ
بنظرة من جولييت اإلسكندرية؟
رؤيتك ،أنا أسفل البيت ،فهل سأحظى
يستطع أحد أن يبعث ابتسامتها بعد اّ
كل ما حدث ِمن مرقدها اّإل صوته
مل
ْ

وحضوره:

ٍ
تتخيل ،صنع ابنة خالتك..
 ل لن حتظى بنظرة ،بلبغذاء من أمجل ما اّ
تعال ،لن أفتِن خلالتي أنك جئت عندنا قبل أن تذهب هلا.
صعدَ هشام نفس السلم الذي صعدَ ه ياسني من قبل ،وقل ُبه اّ
يدق من شداّ ة

حبها ،ل يعلم إىل أين سيؤ اّدي به س اّلمه ..إىل صحرائها أم إىل واحتها؟

ٍ
ٌ
وأمل تسأله بلهفة عن األخبار ،يفهم
بوجه تعلوه طمأنينة
استقبلته

عدم الفهم .فقالت:
قصدها ،فقط أراد أن يداعبها بمك ٍر فاصطن ََع َ

لنقرر أمر املستشفى ،املرشوع الذي سنبدأ به حيا ًة صافية
 -يف انتظارك اّ

جديدة بعيدً ا عن الغيوم والضباب.

يسبب هلا
داعبها وتد اّلل عليها وراقبها وهي حائرةْ ،
لكن مل َ
يقو قلبه أن اّ
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 -أمري هلل سأشاركك ،أنت بالفيال وأنا باملال الذي ورثته عن أب..

ك اّلمت أصدقا َء يل ،وسيتعاونون معنا يف العمل.

 احلمد هلل يا هشام ،احلمد هلل ،أرسع بخروجنا من هنا ،اّالكل خيتنق.
 طلبات سيادتك أوامر.ابتسمت "أرسار" وملعت عيناها بعد انطفاء.
يعب هلا اّ
لكن ل بديل عن الصمت،
عام يف قلبه ،املشاعر جتتاحه ْ
مت اّنى أن اّ

أن ينفذ إىل قلبها هبدوء ،تاهت ً
ل يريد اخرتاقها ،يريد ْ
قليال فلتعدْ عىل مهل،
أثر اّ
ٍ
كل الطرق املتعداّ دة التي
يريد عود ًة حقيقية يف
طريق جيمعهام ً
معا يمحو َ

ساروا فيها.

تطفو أفكاره عىل سطح عينيه لتقرأها "أرسار" بسهولة ،تريد هي

ً
أيضا هدن ًة تلتقط فيها أنفاسها التي هلثت يف السنوات املاضية ..لن تترسع
ترسعت من قبل ،تريد أن تصل إليه وهي ممتلئة العقل والقلب به،
كام اّ

وبمشاعرها جتاهه..

 ل أعرف يا هشام ماذا كنت سأفعل بدونك؟ وكيف بدوين!! ِأنت ب طيلة عمرك ،وستظلني.
ثم ابتسم وهو اّ
يذكرها:
اّ
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 هل تذكرين يا "أرسار" الشاب الصغري الذي كان يميش وراءك يف اّكل

مكان من املدرسة ،وإليها ،وأنت يف إعدادي؟!

ضحكت "أرسار" ِمن قلبها وهي اّ
تتذكره ،أدمن مالحقتها فأحلق هبا خو ًفا

َ
جمنون "أرسار" ،مل يكن هشام باإلسكندرية
مل تعتاده .كانت صديقاهتا يدعونه
بل كان يف عام تكليفه خارجها ،مل ُ
تشك ألبيها بل انتظرت هشام حتى عاد
فانطلق يف صوهتا رننيٌ حجبته األيام وهي تقول:

 -انتظرتك حتى أتيت ومل أخب أحدً ا ،فوجئت بك اليوم الذي يليه ورائي

دون أن أشعر.

ضحك هشام ضحكة أذابت يف قلبه اّ
كل ما حلق به من أمل وهو يشعر
ٍ
بسعادة حتيطهام بعد شقاء:
تتخيليها.
 -هذا الشاب اتْرزع علقة بعد انرصافك ل اّ

خفيا يصل تلك الذكريات اجلميلة
نظر الثنان إىل بعضهام كأن ضو ًءا ًّ

احلب..
بشعاع اّ

ِ
عرفت ..لقد كنت دو ًما ب ..وستظ اّلني.
-

تتجمع خيوطه يف
تستطع "أرسار" أن ختفي نظر ًة بدا فيها بداية َف ْج ٍر
مل
ْ
اّ
قلبها ،لك اّنه مازال ً
حماطا بليلٍ مل ينقشع بعد.
***
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يف بعض األحيان جيب علينا أن ننسلخ من أماكننا قبل أن تنسلخ أرواحنا

ونفوسنا.

قاهلا إبراهيم وحت اّققت.
انتقلت األرستان من اإلسكندرية إىل القاهرة يف ش اّقتني بالقرب من

ريا عن منزل ياسني.
املستشفى بمنطقة اهلرم ل تبتعد كث ً

ٍ
اختناق دام سنوات يف قاع بحر من األحزان
نفسا عمي ًقا بعد
كان النتقال ً

شمس احلياة ،ومتتلئ
واحلقد والنتقام ،صعدوا إىل السطح لتدفئ مشاعرهم
ُ

ِ
هبواء األمان ..الشقتان أمام بعضهام يف مبنى واحد.
صدورهم

معا بالونس
علية وجدت أختها حمسنة كام لو كانتا يف بيت أبيهم لينعموا ً
اّ

بعد الوحدة.

َ
عيون َمن
هرب من نظرات الشفقة والهتام التي كانت متأل
إبراهيم
َ

ييطون به ..ارتفع عنه ضغط ٍ
أب لبنتني أحدمها مريضة نفسية واألخرى
م اّتهمة باختطاف ابن زوجها حتى بعد براءهتا؛ فألسنة الناس ل ترحم .شقاّ

عىل نفسه ُ
يرس
يمر عليه يوم اّإل وهو معه اّ
فراق صديق العمر الذي مل يكن اّ
احلب
له بأحزانه ويفرحه بفرحه .إسامعيل الرجل الذي مل يعرف قل ُبه اّإل
اّ
لكل َمن حوله ..ينتظر يف اّ
واخلري اّ
كل حلظة ْ
يغري قراره ويأيت ليقف بجانبه
أن اّ
كام كانا ً
دائام.

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

258

بئر ُ الحيرة

ُمنى وجدت لنفسها ً
جمتمعا وصديقات،
عمال يف إدارة املستشفى ،خلقت
ً

وغمزاهتن
نظرات الشفقة والعطف مماّن حوهلا ،ومه َْهامت النساء
رحلت عنها
ُ
اّ

تيبس من اليأس ،تلمح
التي ل ترحم ،بدأ األمل اّ
يدب يف ذلك القلب الذي اّ
فجرت حادثة أمحد اّ
كل حقد مأل
َ
اقرتاب هشام من "أرسار" وتسعد به ،لقد اّ

نسيم الو اّد والعطف.
فحولته إىل أشالء كن ََسها ُ
قل َبها اّ

اّ
نصيب
ستظل
غريت مسارها يو ًما
َ
اّ
تنهدت وهي تقول" :السعادة ْ
مهام اّ

األنقياء"

ابتلع اإلعداد للمستشفى وقتَهم وجهدَ هم ،ومنحهم ً
صحيا.
مناخا
ًّ

ً
أراد أن يقرتب ع اّله جيدُ
حبها
منفذا ينفذ منه إىل قلبها ..قل ُبه ل ينسى َّ

وعقله ً
يذكره بروعة عرشهتا ..يا لتلك املخلوقة التي أفسدت عليه اّ
دائام اّ
كل

يشء ..لولها لكانت "أرسار" اآلن يف أحضانه وابنهام يلعب مع أمحد ليصنعا
سو ًّيا أرسة رائعة.

متر األيام ول يصداّ ق اّ
ارتكبت تلك احلامقة
أن سارة تلك اإلنسانة املهذبة
ْ
اّ

هي وزوجها ،هل فقدانام لبنهام كان شديدً ا عىل أنفسهم لتلك الدرجة!؟

أرسار ً
أيضا فقدت ابنها ومل جيعلها هذا تكر ُه أحدً ا ،أو تتجاوز يف أفعاهلا

مرة أخرى؟
فكيف يمكنه أن اّ
يعوض ذلك القلب اّ

تلمس نور عينيها الذي ل يغيب عنه ،وجدها هناك حيث األمل اجلديد
اّ

الذي احتضنها وقد

عينيها
احلزن
نظرة
غابت
ْ
ليظهرThis PDF
document
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حب تتألأل هبام ..ملعة امتلكها من قبل،
مرة بلمعة ٍّ
صفاؤمها كام رآهم أول اّ

فهل تلمع له أم لغريه؟

 حيايت من غريك أصبحت مجا ًدا ل روح فيهِ ،روح احلياة يا
كنت َ

"أرسار".

تستطع الر اّد عىل كلامته ،لقد قالت اّ
كل ما جيب أن يفهمه ..نظرت إىل
مل
ِ

رأسها لرت اّد عليه بادرها بقوله:
قدميها ،وعندما رفعت َ

ِ
عينيك.
 -هل نسيتني لتلك الدرجة! ل أجد شيئًا م اّني يف

ريا حتى أحمي أوراقك من كتاب حيايت
 -تلك هي احلقيقة ،لقد تعبت كث ً

أجرها خلفي أو ذنوب تتع اّلق بثوب أو اّ
شك
ألبدأ من جديد من غري ْأمحال اّ
يمطر من عينيك.

 هل آذيتك هلذه الدرجة؟ -لو عاتبتك فأنا مل أنساك ..حتى العتاب ل يلزمني ،مل أط ِو صفحة أ اّيامك

أثق اّ
مزقتها ومل تعدْ يف كتاب أ اّياميُ .
أن حياتك
حتى ل أقلب فيها يو ًما .لقد اّ

لن تتو اّقف ع اّ
نفرط فيه ،احلياة تقف
يل ..احلياة ل تقف عىل َمن استطعنا أن اّ
عند َمن ل نستطيع العيش بدونه.

اضطر لالنرصاف بخجلٍ لن يفارقه ليلمحه واق ًفا بعيدً ا
مل جيدْ ما يقوله،
اّ

ينظر إليه نظرة ا ُملنترص،

wasدو ًما..
استحقها
هو َم
PDFيو ًما بل
يستح اّقها
مل
دفعThis PDF
document
ن edited
with
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Editor.
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عمره يف انتظارها ،وقف بجانبها يف أضيق أوقاهتا ،مداّ يده إليها عندما ألقاها

آخر قطرة علقت هبا من بئ ِر احلرية التي
هو .اّ
تنهد تنهيدة اخلارس لينرصف معه ُ
املحب.
لكن بقلبه
جذهبا منها هشام ،ليس بيده ْ
اّ

انرصف ياسني إىل ما ظ اّنه قدره ..إىل سارة التي متتلك مفاتيح أمحد،

وقل َبه ،ليصنع معها حيا ًة كالتي صنعها من قبل مع والدة أمحد .اّ
كأن تلك

قدره ،امرأة حتيا معه اّ
وكل كيانا مع آخر.
احلياة الباردة ُ
فهل ستقبل سارة َ
عرضه لتلك احلياة؟
***
"بل اإلنسان عىل نفسه بصرية"

مهام ا اّدعينا العكس أو أنكرنا
ك اّلنا حجة عىل أنفسنا ،نعلم ما جيول فيها ْ

مواطن ضعفنا ونسرتها ْ ِ
بسرت اخلالق ،نعلم أي اختبار س ُيخرج
املعلوم ..نعلم
َ
ٌ
ضعاف أمام
بواطننا وجيعل مساوئنا تطفو عىل سطح املحن واألزمات .ك اّلنا

ُ
القليل َمن ينترص عىل نفسه وهواها ،والكثري َمن يستسلم
ما ختضع له رقابنا.

اّ
ليظل م اّنا عالقون يرت اّددون بني سطح النجاة وقاع
ليصل إىل قاع اهلاوية
الغرق.
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نفسها ..تشعر بام يدور يف عقله ويظهر يف
سارة تقف أمام املرآة ُحتاكم َ

يرصح ،ليته يرتك األمر عىل ما هو عليه ،يرمحها ول
عينيه ك اّلام قابلته ،ليتَه ل اّ

تعلم تر اّدده يف عالقته
عر ِضه بالزواج لتسحبها إىل بئر احلريةُ ،
يلقي هلا بحبال ْ

يوم وافقت
تكن تعلم َ
هبا ،وبام يريده من العودة ألرسار ..تلك الفتاة التي مل ْ
جنت عىل حياهتا وابنها الذي كان مازال ينمو يف أحشائها.
"صالح" أنا ْ

نظرت يف املرآة نظر َة عبوس لذلك الوجه الذي يطفو عىل سطحها..

صحيح أن "صالح" جنبها اّ
لكن عليها هي فقط أن تبدأ
رش حمكمة البرش ْ
ٌ
حماكمة
حماكمة الروح والنفس ،وتنهي قضيتها بام يليق بقضائها العادل؛ لتبدأ

ظلم فيها ول هتاون.
عادلة ل َ
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"حمكمة"
ِ
ِ
ألقيت هبم
تقررين السفر بأمحد عد َد الضحايا التي
هل
فكرت وأنت اّ

ِ
ِ
تأملت
لتعويض نفسك حرمانا من األمومة؟
وارتفعت عىل أشالء حياهتم اّ

الرحم للحفاظ عىل
أملًا مل يشعر به أحدٌ يوم ولدتك ملحمد ،استأصلوا اّ
حياتك ،كان حممد هو الفرصة الوحيدة ِ
ِ
جترعت اآلهات والعذاب
لك..

تتطهر روحك وتفكري يف آلم غريك،
النقي عندما اسرت اّده اهلل ،فلامذا مل اّ

وحبه
أهلذا احلداّ اّ
بحبك ألمحد اّ
توحشت بداخلك األنانية؟ هل تستمتعني اّ
ٍ
أرسة ظاهرها الرمحة وباطنها العذاب؟ وصالح!
لك ورغبة ياسني يف خلق

لكنت ِ
ِ
أنت األخرى خلف األسوار،
أترتكينه للهاوية التي أنقذك منها ،لوله
َ
ضحى لتهنئي والعنيُ التي
وملَا أعارك ياسني أي اهتامم؟! إناّه القلب الذي اّ

مادي
سهرت لتنامي ..هل تعلمني أن ياسني بالرغم مماّا يمتلكه من كر ٍم
ْ
اّ
وأخالقي ل يمتلك القدرة عىل التضحية؟ لو كان ياسني هو صالح هل كان

َ
خلف ظهره ذبيحة فور اختفاء ابنه،
بحبه
اّ
سيضحي من أجلك؟ لقد ألقى اّ

كيف أطاح بتلك املخلوقة اجلميلة؟ أنت اآلن يا سارة يف بئر احلرية الذي
يمتلئ برصخات احلائرين أمثالك ،وعليك أن تنقذي نفسك ،ل متتلكني اليدَ
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تعوضها
القوية التي ستمتداّ لرتفعك ..تلك الوقفة النقية أمام نفسك قد ل اّ

مرة أخرى ..إنا منحة اهلل ،وعليك إدراكها.
لك األيام اّ

ُ
النطق باحلكم ..ل تأجيل ،ل استئناف،
انتهت من املحاكمة ،وعليها اآلن

ل نقض.

ُ
حماكمة نفسك أن تقفي أمام البئر لتنتظري يدَ ه لتنتشليه
"حكمت عليك

فو َر ظهوره ،تنفيض عنكام غبار املايض الذي علقَ بكام ،حتى لو كان الثمن
ْ

التضحية بوجود أمحد"

ٍ
بابتسامة خفيفة متلؤها الطمأنينة لعدالة
تبداّ لت نظرة العبوس لوجهها

معا.
احلكم الصادر من ثنايا قلبها وعقلها ً
***

َمن قال اّ
واملحبني ..فليأت َمن
إن الشوق واحلنني يكون بني العاشقني
اّ

ٍ
حياة
قال ذلك ولينظر إىل وجه إبراهيم ،كالطفل يبحث عن أبيه يف زحام

اختطفته منه.

اتاّصلت به ليأيت صوته ل اّ
يقل هلفة وشوق هلم:
عم إسامعيل ،أعرف أنك تقداّ ر حالنا ،ك اّلنا هنا سعداء ألننا كسبنا ومل
 -اّ

املتعب بيننا ..أب الفاقد الوحيد.
نفقد شيئًا ..أب هو الوحيد َ
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دموع ختنق كلامته ،هو ً
أيضا
مل تكن "أرسار" تعلم اّأ اّن صمت إسامعيل
ٌ

ليل ل يشعر له بنهارِ .
وجن عليه ٌ
اّ
ومن وراء دموعه أجاب:
ضل عن رفيقه
اّ

متر ل أعرف ً
 يعلم اهلل يا ابنتي اّليال
أن الدنيا مل تعدْ دنيا من غريكم ،األيام اّ

وطعم األيام ،لك اّني سأكون
وقت
مر .إبراهيم كان َ
من نار ،ول ً
َ
حلوا من اّ
غريب هنا
ِمح ًال عىل محولكم .الغربة هي غربة الناس ليس غربة املكان ..أنا
ٌ

بعدكم يا "أرسار".

كل ٍ
يد اّ
 املستشفى حتتاج اّوكل رشيك ،نحن يف انتظارك لتشاركنا باملك

َ
طوال العمر.
عم إسامعيل كام ك اّنا
ُ
وجهدك ،نحتاجك يا اّ

يا لر اّقة تلك الفتاة ،تعلم بقلبها ما الذي يمنع إسامعيل من القرتاب ،ل

ٍ
ألحد ،ففتحت له طاقة النور التي يمكنه أن يعب منها
ريا
يريد أن يكون أج ً

إىل أبيها لتنقذ وحدته.

وجوههم الشقاء!
ما الفائدة لو بحثنا عن سعادتنا و َمن حولنا ل يفارق
َ
حبا
السعادة احلقيقة ليست التي نشعر هبا ُفرادى ،بل التي نمنحها ونراها ًّ

يف عيون اآلخرين.

هت اّللت أسارير إسامعيل وهو يسمع كلامهتا:
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 إن شاء اهلل سأكون عندكم يف أقرب ٍوقت ُممكن ،سعاد ستفرح جدًّ ا

أختيل أنني سأعود
علية( .خنقته الدموع وهو يكمل) :ل اّ
ُبق ْرهبا منكم ومن اّ
ألرى إبراهيم اّ
كل يوم ،وأرشب معه الشاي ونلعب الشطرنج .سرت اّد يل
روحي يا "أرسار".

 سأبدأ يف البحث عن ٍعم إسامعيل أرسع ،أريد
شقة جماورة لنا ونفاجئه .اّ

صوت د اّقات ك اّفك عىل الباب.
أن أسمع
َ
***
القوة؟
هل كانت الصفعة بتلك اّ

يغفرن اّ
َ
الرس يف اّ
كل يشء اّإل حلظة الستغناء بالطالق؟
أن النساء
ما اّ

أهلذا شداّ د اهلل عىل تلك اللفظة ،ومل ِ
ُ
احلبل
يعط ح اّقها اّإل للرجل ألنا

غرقت سفينة احلياة؟
الذي إذا انفلت
ْ

مل ينتبه ياسني من رشوده اّإل عىل صوت أمحد يقفز ،وهو يرسع إىل الباب،

وير اّدد "ماما سارة ..ماما سارة"

حب صافية ٍ
لبن مل حتمله ومل
لتلتقطه وختفيه بني ذراعيها
وتتنهد تنهيد َة ٍّ
اّ

حبا ومل َ
يرض فطامه.
تلدْ ه ،اّ
لكن قلبها أرضعه ًّ
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ابتسمت لياسني ابتسام ًة يظهر فيها أناّه يوجد ما تريد قوله ،هو ً
أيضا لديه

ما يريدُ قو َله.

اجلو يميل للحرارة ومها جيلسان أمام بعضهام يف النادي حتت شجرة
كان اّ

ٍ
ضخمة حتجب عنهم حرار َة الشمس ،لك اّنها ل حتجب األفكار املتد اّفقة يف

رأس ٍّ
كل منهام:

أن أعرض عليك ً
 أريد ْعرضا يا سارة.
يتحرك ليلتهمها ،سارعت بجذب ِ
يدها يف
سمعت صوت حجر البئر
اّ

ٍ
حركة تلقائية ألفكارها وهي تقول:

ٌ
 أنا ًرجل
ريا ،أعرف أناّك
أيضا سأتعشاّ م يف أن أطلب منك طل ًبا كب ً

ستعاملني بكر ٍم بالرغم مماّا فعلت.

ٍ
ظروف صعبة فقط لكن ل أحدٌ
كبري عىل اخلطأ ..مل َأر أنا
 التقينا يفٌ

وأمحد منك اّإل اخلري ،اّ
كأن اهلل رتاّب ما حدث ليكون ألمحد ٌّأم حقيقية.

تشعر باقرتاب َع ْرضه الذي جيب أن يقف يف حيز أفكاره ،جيب عليها
ُ

ورسيعا أن تلقي له اّ
بكل أفكاره يف نر احلياة لتتقاذفها األمواج بعيدً ا:
اآلن
ً
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بعت الشقة وبثمنها
 -احلقيقة كنت أريدُ فتح مرشو ٍع صغري عىل قدْ ر مايلُ ،

وأنميه إىل أن خيرج صالح من السجن.
أبدؤه ،اّ
أكبه اّ

حكمت بعرش سنني ،والناس ستحكم باإلعدام.
املحكمة
ْ
كان عىل وشك أن يعرض عليها الزواج ،وهو ل اّ
يشك حلظ ًة يف موافقتها

ٍ
حلياة أفضل.
بأنا تعداّ له العداّ ة
لتفاجئه ،ليس بانتظارها لصالح بل اّ

أختيل اّ
أن عالقتك انتهت به.
 طلقك ول يريد مقابلتك ،كنت اّتنهدت وقد اّ
تأكد ظ اّنها فيه ..هل هكذا تنتهي العالقات؟!
اّ
حمنة يعقبها إلغاء للوجود!
يبني.
 عالقتي به انتهت!! ط اّلقني ول يقابلني ،لكن ليس ألناّه ل اٍّ
جرة القلم التي كتبها صالح كانت اّ
تعني"أحبك" ،سأنتظره
حرف منها
كل
اّ
اّ

لو انقىض عمري يف النتظار ،سأبدأ املرشوع حتى خيرج ونتب اّنى ً
ريا
طفال صغ ً
حبنا والباقي من عمرنا.
نعطيه اّ
حتبينه هلذه الدرجة؟
 هل اّدموعها يف النطالق بغزارة وهي جتيب:
بدأت
ُ
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ٌ
مدرج كلية
أحبه
كلمة قليلة ملا بيننا .صالح هو اّ
حب عمري ،زميل اّ
 -اّ

والتوحد يف روح
احلب كلمة..
العلوم ،نحن مرتبطان
اّ
أول يوم ،اّ
عاطفيا من اّ
ًّ
ٍ
روح
واحدة كلمة أخرى ،أنا بدونه ناقصة وهو بدوين ناقصً .
معا نحن ٌ

ريا بحريته.
ثم أخ ً
مكتملة ،اّ
ضحى اّ
بأبوته من أجيل ،اّ

ٍ
درس يف حياته،
ابتسم يف نفسه ابتسام َة سخط ،لقد أعطته سارة أكب

لفهمه اّإل بعد المتحان والرسوب فيه ،تنتظر
متنحه احلياة الفرصة ْ
درس مل ْ

أسوار السجن ،لك اّنه شخص امتلكها بتضحياته ،فهل
شخصا تفصله عنها
ً
ُ

اّ
جسد معنى الوفاء وقيمة التضحية التي
كان هو
املختل الوحيد؟ ساعدها ل ُي اّ
ٍ
مل هيبها هلا ..أرسار يف اّ
ضحت بأكثر من مخسة
كل
حلظة هنا ،معه ،يف قلبه ..اّ

يضحي
وأما ،ملاذا مل
ضحت بجامل البدايات لتبدأ زوج ًة ًّ
اّ
عرش عا ًما بينهام ..اّ
ويصب ليعبوا اخلندق الذي حفرته احلياة أمامهام كام يفعل سارة وصالح؟

ملاذا ألقاها فيه ،ومىض دون أي التفاتة؟

غزت عينيه نظر ُة أسى لتحت اّلها ،واستقبل طيفها الذي ل يفارقه ليعيش
ْ

معه ما تب اّقى له من حياة.

يتكررون.
فالرائعون ل اّ
***
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َمن قال اّ
إن اإلنسان راح ُته يف الوحدة؟ لو كانت الوحدة راحتَه ما جعل

املحبني يف
اهلل اجلنة موعدً ا للتقاء األحبة واألهل والذرية واإلخوان ،ملا مجع اّ

ظ اّله حتت عرشه الكريم ،ملَا جعلهم عىل رس ٍر متقابلني.

َخ ُ
لقنا طني وماء يقول" ..الوحدة نار اهلل عىل األرض"
ليخر اإلنسان
الوحدة تشعل األرواح ،جت اّفف ماءها ،تتش اّقق طينتها،
اّ

مف اّتت الروح والقلب.

ً
ورضا عىل النفوس
حبا
أمطرت ُ
سامء الصفاء بعد أن حجبتها الغيوم ًّ

النار التي اتاّقدت ل ُتظهر حقيقة املعادن ويصفو الذهب.
فغسلتهاُ ،

مل يصداّ ق عينيه وإسامعيل ينزل من عربة النقل التي حتمل منقولته،

ِ
ِ
وشوق الغريب الذي عاد إىل حضن الوطن ..انطلقت
بلهفة
احتضنه
اّ
والغمزات عىل صداقة العمر التي مل يقتلها أزمة ،ومل ينهيها
الضحكات
ُ
رحيل .اجلميع يشارك يف وضع األثاث ...اكتملت العائلة.

تبتسم عيناها ول يفارقهام ذلك املشهدُ األخري الذي اختتمت به املع اّلمة

قصة يوسف وإخوته.

الرفعة التي ح اّققها بصبه وإيامنه وهو يواجه اّ
كل املحن ٍ
حمب
بقلب مؤمن اّ
اّ

هلل..
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مل ُي ِ
ظلم قل َبه حقدٌ  ،ومل ُيزيغه هوى ،فأحسن اهلل إليه وأخرجه من ُ
اجل اّب

والسجن ،وجاء بإخوته من البدو ..ومجعه بأهله أمجعني.

احلب الذي يرسي يف عينيها:
مهس هلا وهو يرى
َ
شعاع اّ
مهام قابلت من عواصف ،كالبحر..
 يف احلياةٌ
عالقات ل هيدمها يشء ْ

مهام ابتلع جو ُفه ً
رمال اّ
يظل صاف ًيا.

أذابته ابتسام ُتها ،فانتظر ً
قليال ليكمل:
بحرنا؟
 ما أخبار ْريا يف كهوف
حب اختبأ كث ً
اقرتبت منه لتضع عينيها أمام عينيه ،وبتنهيدة اّ

قلبها ،صدق عندما قال اّ
حبه كنواة النخلة العمالقة ل تظهر عىل السطح
إن اّ
اّإل بمشقة ،لك اّنها إن ظهرت خلقت معنى الشموخ..
 أنت َمن سيعرف ..حتى أكثر ِم اّني. صدقت عندما قلت إناّك ب ،ولن تكوين بغريي.حبه ..اّ
كل ما
أغمضت عينيها وهي تشعر أنه مل ُ
يغز قلبها يو ًما ٌّ
حب اّإل اّ

لتظن شعورها
ظ اّنته كان رسا ًبا ..خدعتها ظهرية عمرها يف صحراء وحدهتا اّ
اّ

حبا.
حبا ..لقد كان أي يشء
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أومأت برأسها عالم َة املوافقة ،ليكمل:
 يف اّكل الكالم..
 يف اّكل الكالم.
حلم قديم مل ُ
ِ
يطف عىل
نفسه يبحر فيهام
بمركب ٍ
نظر يف عينيها ليجد َ

التيار اّ
كل الشوائب العالقة حوله.
السطح اّإل عندما جرف
ُ
اّ

يستطع أن
عم ٍر بأكمله مل
ْ
رآها تصعد عىل سطح مركبه ليتل اّقاها بحنان ْ

احلب إىل شاطئ السعادة.
يمنحه لغريها ..ليجداّ فا ً
معا بمجداف اّ
ّمتت
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