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وقال ـ ـ ــت لي
رواية

دعاء عبد الرحمن

إهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء
إىل كل من ال يعتقد أنه ميتلك احلقيقة الكاملة وحده

افتتاحية

قد تعتقدوهنا جُمرد حكاية
وقد تروهنا دوة لهمِ العامل اآلخر!

وصية بني القبةر
ما الذى جاء هبا إىل هنا ؟!
مضت ستةج أشم ٍر ولى وفاته ىف حادث س ٍري جمروع ,بعد أن اخرتقت

خ حديدية كانت جُمملةً فةق الشاحنة الىت تسبق سيارته
حنجرته أسيا ٌ
ونهذت لإلجتاه املقابل .إىل مىت ستظل تجقرع نهسما لتقاوسما ون
ْ
وجتلس ولى حافة
حضةر جنازته ؟ ,هاهى وكما تهعل أسبةويًا ,أتيت إليه
ج

قربه ابحنناء مبالغة إىل األمام ,مالبسما السةداء الطةيلة كـقامتما جمتغربٌ
ذيلما بغبار املقرب  ,وتعتذر  ..تعتذر ون كل شىء .
كيف حتضر جنازته وهى الىت قتلته ؟! ,أمل تكن هى الىت أصرت

ولى أن يَقلَما إىل حهل زفاف زميلتما ىف العمل .ماذا لة كانت أطاوت
كهيال لبقائه حيًا ميأل البيت
والدهتا ومل تذهب إىل احلهل ,هل كان هذا ً
دوما ,هل تستطيع أن تنسى جحةظ وينيه,
دفئًا وحبًا كما هى وادته ً

تنزف حةل األسياخ الىت أصبحت هى وجسده
وهة
يرتعش ودماؤهج ج
ج
لرتاتح أسرهتا من
متت هى األخرى
الطةيل قطعةً واحد  .ملاذا مل ْ
َ
دوما منذ أن وقع هذا احلادث املشئةم,
جشؤمما؟ ,هذه هى وبار والدهتا ً
تجسمعما إايها كل ٍ
ليلة وهى تصرخ ُمتضنةً صةرته املؤطر  ,وهل حتتاج
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إىل صةرته ؟ ,مالُمهج منقةشةٌ بداخلما ولى الدوام ,ويناهج شتةيتان تربق

كلما ابتسِ ,شعره الرمادي بهعل السنني مل يزده سةى جاذبية ىف ويين

شريكة ومره ,وابنته الىت تعشق حنانَهج النادر وهة يناديما ابسِ جدهتا
املجحبب هلما .
حتسست رؤى ثرى القرب الندي أبانملما وهى هتمس أب ٍمل:

 أىب ,صدقىن لة وادت تلك اللحظة ملا خرجت إىل ذاك احلهلأطعت والدتى ,أىب أحتاجك ,أحتاج مساندتك ,منذ
لكنت
أب ًدا,
ج
ج

رحيلك وأمى تكرهىن ,بيتنا ال يجطاق بدونك ,أان ال ألةمما ,أان ..

قاطعتما حننحة متحشرجة مرتبكة آتية من خلهما ,التهتت واقد ً
حاجبيما متةتر بتةجس فاصطدمت ويناها ابمرأ حنيلة تقف وند ابب
ٍ
ابستقامة واوتزاز وكأهنا
تقف
املدفن ورغِ املشقة البادية وليما إال أهنا ج
قد حازت للتة نصراً ما ,تجعدل وضع نظارهتا الشمسية القامتة بتلك ٍؤ
وهليب حرار الصيف جعل جبينما يتهص جد ورقاً وهى متسحه مبحرمةٍ
ثةهبا وتقدمت
ورقية بيضاء .هنضت رؤى من ُملسما جبةار القرب
تنهض َ
ج
ٍ
السلِ الىت فصلت بينمما
حنةها
ابرتياب ,صعدت املرأ ج درجةَ ُّ
وتنحنحت مرً أخرى قائلةً هبدوء ,ال تعرف كيف تبدأ حديثما:
 امممِ ,أوتذر ون تطهلى ,ولكن ..صمتت مر أخرى وقد انل من نربهتا بعض االرتباك قبل أن حتس جِ
أمرها وهى متد كهما قائلةً حبسِ:
َ
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 آنسة رؤى أجورفك بنهسى ,أان هالةانعقد حاجبا رؤى أكثر وهى تنظر إليما ٍ
بشك ,من هذه؟ وكيف

تعرفجما ؟! نظرت إىل كف هالة املمدود حنةها مث واودت النظر إليما
متسائلةً:
 هل تعرفينين ؟!سحبت هالة كهما ٍ
بتهمِ وقالت اببتسامة مرتعشة وهى تنزع نظارهتا

ببطء:

تعملني هبا ,جىن و
 لدي طهلتان تةأمتان ىف دار الروضة الىتَ
طةال
جُلني لة تذكرينمما ,تتكلمان ونك حبروفمما املتعثر تلك َ
الةقت ,معي !!

ال تعلِ رؤى ملاذا قالت املرأ الكلمة األخري بنرب خاصة وهى

تضغط حروفما وكأهنا تؤكد وحدهتا مع طهلتيما لةقت طةيل ,ولكن

كيف ورفت بتةاجدها اآلن وند قرب والدها؟! ورغِ اضطراهبا حركت

رأسما بتذكر جُمبب وهى تقةل:

 نعِ ,ابلطبع أذكرمها ,فلديمما ابتسامة جحلة تجذهب وين وناءمشاكستمما الىت ال تنتمى .
خبهةت ضحكةً صغري مث ربتت ولى مرفقيما ٍ
ٍ
بتةدد
ضحكت هالة

قائلة:
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ٍ
بصعةبة ىف املنزل ,ال أولِ كيف
 -أوانك هللاج حبيبىت ,فأان أحتملمما

وخصيصا أن
تتحملني التدريس لكل هذا العدد من األطهال,
ً
كبريا لديمِ صعةبة ىف النطق مثل جىن و جُلني .
منمِ ً
وددا ً

فتحت فمما حبماسة لتتكلِ ون شعةرها ابلهخر هبما وهى تدرهبما

صحيحا ولكنما صمتت ىف اللحظة األخري
ولى نطق احلروف نط ًقا
ً
ونظرت للخلف حنة القرب وهى تجؤنب نهسما بقة ٍ .كيف تقف تبتسِ
هكذا بعد أن كانت ختنقما العرب والذنب منذ قليل؟ ,هل مسعما؟ ,هل

غاضب؟!
هة
ٌ

الحظت هالة شرودها وصمتما الذى طال وشحنات التةتر البادية

شتات
ولى حركات كهيما وهى تهركمما ببعضمما البعض ,فجمعت
َ
بعض الشىء جبةار
نهسما ً
قليال وتةجمت حنة الدرج احلجرى املرتهع َ
ٍ
شف
وجلست
ُممةوة أزها ٍر ذابلة جملقا إبمهال
أبرحيية وقد قررت الك َ
ْ
ون سبب وجةدها يف هذا املكان .تقدمت رؤى ابجتاهما وهى تهكر ىف
ٍ
بلباقة ,فمى مازالت تةد مصاحبة والدها بعض الةقت,
كيهية صرفما

ولكن هالة فاجأهتا أبن أشارت إىل املساحة الشاغر جبةارها وهى تقةل
ٍ
رجاء من نة ٍع خاص:
بنرب محلت ً
قليال ,من فضلك؟ .
 هل من املمكن أن نتحدث ًقليال ,تكاد
أصاهبا بعض التربم وهى جتلس جبذع منحىن لألمام ً
ملسا مستند ً إليه بكهيما معتمد ً وليمما وكأهنا
تالمس الدرج احلجرى ً
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متأهبةٌ للقهز واقهةً ىف أية حلظة .رفعت هالة نظارهتا فةق حجاب رأسما

الرمادي ,مألت رئتيما ابهلةاء بقة والذى محل هلا نهحةً من رائحة
الليمةن املجنعش ,مث زفرت ٍ
ببطء واضعةً مجيع انهعاالهتا ىف تلك الزفر
ٍ
رغما ونما ,قالت:
مث التهتت إليما ,وخبهةت ,وبنرب لهحتما الروشة ً
 أورف ,أان متطهلةٌ وفضةلية ىف نظرك اآلن ,ولة كان الةقتمةاراب تهتحه األايم واملناسبات
بيدى لكنت تركت ابب صداقتنا ً

بروية ,ولكنىن مضطرً للقهز فةق كل تلك االوتبارات ,فأان
أسابق حلظاتى األخري .

التهتت رؤى حبركة حاد حنةها وقبل أن تجعلق متسائلةً اتبعت هالة
وهى تنظر ىف وينيما ٍ
بثبات:
قدرا منذ شمر تقريبًا وند بداية منعطف املدافن
 وندما رأيتجك ًتعرفت وليك بسمةلة وحاولت التحدث معك ولكىن خجلت,
ج
وبشكل غري مقصةد سرت خلهك ,فمدفننا اخلاص بعائلتنا ىف

املنعطف التاىل مباشر  ,وشاهدتك وأنت تدلهني هنا ,فعلمت أبن

هذا املدفن خيص وائلتك.

ُمددا تلتقط قةهتا مع أنهاسما ورؤى تتجاذب أطراف
صمتت ً

الصمت معما تنتظر التتمة هلذا احلديث املجريب ابلنسبة هلا ولتعلِ كيف

ورفت هالة مبكاهنا اآلن ,بينما أردفت هالة بشرود:
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ضا فتح أى حديث معك وندما كنت أذهب
حاولت أي ً
ج
الصطحاب بناتى من دار الروضة ,ولكن شحةبك الذى يزيد
يةما بعد يةم جعلىن أتراجع ,و..
ً

حتشرج صةهتا وقد خنقتما غجصة جمسننة وهى تستطرد:
 و خهت أن أبكى منمار أمام بناتى فأفزوممامدت رؤى كهما لرتبت ولى كتهما بتعاطف فما استطاوت سةى أن

تلمس ساودها أبانملما وهى تقةل خبهةت:
 -هةين وليك

شعرت من داخلما بتصدع كلمتيما ولكن ماذا بيدها أكثر من هذا,

إهنا حىت ال تهمِ ملا اختارهتا تلك املرأ لتهرغ أمامما ما جبعبتما من

السبل
أحزان ,ملاذا يسلك اهلِ ً
دوما درهبا ممما اختلهت هبما ج

قاطع سيل أشجاهنا صةت هالة وهى هتمس مطرقةً برأسما:
 -أان آتى إىل هنا أسبةويًا ,أتهقد قربى!

إتسعت ويناها دهشةً وانقبض صدرها وهالة تتابع دون ٍ
تةقف :
كنت
الحظت أنك حتضرين إىل هنا أسبةويًا أي ً
ضا ,وىف كل مرٍ ج
ج
أمر بك ولكنك مل تلحظيىن وأنت غارقة ىف أحزانك ,تتحدثني إىل
ُّ
والدك
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وقهت رؤى وهى تشد ولى حزام حقيبتما فةق كتهما مصدومةً ,هل

استمعت إليما أم هة ُمرد ختمني؟! مث ما حكاية قربها ذاك ,امرأ غريبة
ٍ
متهرقة برجاء:
أربكتما بشد ! ,تبعتما هالة انهضة هامسة بعبارات
التلصص وليك ,وجدت بك ضآلىت ,أرجةك
 ساُميىن ,مل أقصدَ
امسعيىن للنماية

***
كانت رؤى تنظر إىل الطريق ىف جلستما جبةار النافذ ىف سيار

األجر الىت استقلتما منذ قليل للعةد إىل منزهلا بعد أن ودوتما هالة

وانصرفت منكسة الرأس منتظر ردها بيأس! ,اهلةاء يلهحما اتركةً العنان
ٍ
تةقف يجذكر ,ملاذا قالت هلا "
لدمةوما الىت هتطل كأمطا ٍر غزير بال
سأفكر" ؟! لقد كان طلب هالة منطقياً ىف مثل حالتما تلك ولكن ردها
مبرض خبيث وتعلِ َّ
هة الذى أذهلما ح ًقا ,املرأ ج مصابةٌ ٍ
أن جمكةثما بني

مؤقت ,تسعى لتأمني آخرهتا بكل تلك األومال
أمر
ٌ
األحياء اآلن ٌ
الصاحلة الىت انغمست فيما منذ ولمما مبرضما مبا فيما زاير قربها
لتتزود به فتعلة مهتما لإلكثار من الطاوات قدر استطاوتما ,كما تسعى
ٍ
حنةن لبناهتا الصغار ,وكما أخربهتا لقد وجدت هبا كل ما
لتأمني ٍأم

كانت تنشده ىف تلك األم .لقد كانت هالة صرحيةً إىل أبعد مدى وندما

سألتما رؤى ملاذا ظنت أبهنا ستةافق ولى ورضما ذاك وقد كانت
إجابتجما وافية وهى هتمس ٍ
خبجل من نهسما:
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رغما وىن وأنت تتحدثني
 ىف املر األوىل وندماج
استمعت إليك ً
إىل والدك ,ظننت أبنك ُمرد فتا ٍ حزينة ولى رحيل أبيما ,وكنت
ىف كل مرٍ آتى ألحتدث إليك أتراجع ىف آخر ٍ
حلظة ,فأستمع
إليك وأنت تكررين نهس احلديث ,تؤنبني نهسك وتشتكني من
سةء معاملة والدتك لك ,تتحدثني ون نهسك ٍ
بيأس وون جزهد

اخلجطاب بك وون كرهك لتلك احليا  ,وكأنك اكتهيىت منما,
فةجدت بك ضالىت ,بناتى حيبةنك للغاية وأان وحيد وليس يل
ج

سأترك بناتى إال المرأ أطمئن
فلمن
وائلة غري زوجى
ج
َّ
وطهلىتْ ,
وليمما بصحبتما ,مث أن زوجى ليس له سةى ٌأم وجةز وشقيقة
كبري ابلسن وتعيش مع وائلتما الصغري ىف ٍ
منزل بعيد ون منزلنا,

طبع نزق بعض الشىء ولن تتحمل تربية صغارى ,وىف كل
هلا ٌ
األحةال سيبحث زوجى ون ٍ
زوجة و أم بديلة ,فلماذا ال تكةن

أنت ؟

مل تستطع رؤى حتمل نظر الرجاء املتةسلة من ويين هالة احملتقنة
ابلدمع وهى هتمس بنربٍ اختلط هبا احلزن ابلةاقعية الىت تعيشما هالة

اآلن:

 ما أمسعه من بناتى ونك يةميًا ,جيعلىن ال أرى هلما غريك ,أرجةكشبح امرأ ٍ مثلى ولى مشارف املةت ,أخشى
ال ختذليىن ,ال ختذىل َ
ولى صغارى الضياع أو زوجةَ ٍ
أب قاسية ,إن وافقىت سنتقابل هنا
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حتني حلظىت ,وسأجخربك
األسبةع القادم ,وكل
ٍ
أسبةع سيأتى حىت َ
بكل ما تجريدين معرفته ون بيىت ووائلىت لتستطيعني التعايش معمِ
ٍ
بسالسة من بعدى ,وسأخرب أمَّ زوجى ونك ,فمى ىف كل األحةال
تبحث له ون ٍ
زوجة أخرى منذ أن ولمت مبرضى !.

تنبمت حةاس رؤى وندما انداها السائق أبهنا قد وصلت إىل
وجمتما املنشةد  ,فتحركت ابضطر ٍ
اب وهى ترتجل من السيار  .نقدت
السائق أجرته والذى تلقاها بتذم ٍر وهة يجقي جمما بنظرٍ حانقة قبل أن
ٍ
بةضةح بل مل هتتِ لسماوما من
بكلمات مل تسمعما
مممما
ٍ
ينطلق جم ً
األصل .استدارت لتدخل البناية القدمية الىت تقطن بطابقما األرضي

متاما فاصطدمت ويناها بصةرهتا
والىت حتتل منتصف ذاك الشارع العتيق ً

أسهل البناية تنتظر صاحبما,
املعكةسة ولى زجاج سيار كانت تقف
َ
دائما ىف مرآهتا
رغِ ودم وضةح الصةر جي ًدا إال أهنا وكست ما تراه ً
اخلاصة ,وظمتا خديما واضحتان للغاية من شد حنةل وجمما ,شعرها
اخلهيف الىت جتمع شق غرته الطةيلة للخلف مع بقية شعرها بينما ترتك

الشق اآلخر منسدالً فةق نصف وجمما األيسر لعلما تداوى ذلك
الرَماديتان الشبيمتان بعيةن
النحةل الظاهر وليما ,ويناها الباهتتان َ
األمةات! ,ال حيا هبما ممما مجلت حةهلما ابألصباغ
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ٍ
بشرود رافعةً رأسما ألولى
تهكر
استندت إىل مقدمة السيار وهى ج
قليالً ,تركز ببصرها ولى انفذ غرفة والدها الالمعة وكأنه مل يمجرها
يةما ,ومةاجمة مرووة بداخلما تطحن أنةثتما بغري هةاد ٍ:
ً
 واجمى نهسك اي رؤى ,هل قلت هلا " سأجفكر " لتجطمئنيما فقطوجتعلينما تنصرف ,أم أنك قد وجدتيما فرصةً للمرب من هنا ,من
ذكرى والدك الذى قتله ونادك أيتما احلمقاء ,فرصةً للمرب من
تتنهس قربك تذكرك بقتل
والدتك ,بل من أشالئما الىت مازالت
ج
كل يةم وكل دقيقة أيتما القاتلة ,فرصة للمرب من
حبيبما وزوجما َّ

وزوف الرجال ونك أيتما الدميمة .

صرخة أخرجتما من كل هذا ,صرخة تعرفما جي ًدا ,وقبل أن تعةد

وأطل منما جرياهنا ,جسكان
برأسما لألسهل كانت مجيع النةافذ فجتحت
َّ
الطةابق التالية ىف بنايتما وىف البناية املقابلة هلا .أمل ميلةا بعد؟! ,لقد
حهظةا تلك الصرخة الصادر ون والدهتا الىت أصبحت يجلقبةهنا ابجملنةنة

وائدين إىل الداخل انطلقت
وامللبةسة ,وقبل أن يغلقةا نةافذهِ
َ
الكلمات احلانقة من حناجرهِ متداخلةً خمتلهة ولكنما مجيعما مبعىن

غري ُمتمل " " ,البد وأن ترحل تلك اجملنةنة من هنا
األمر ابت ج
واحد " ج

هى وابنتما تلك " " ,شقتمِ تلك مسكةنةٌ ال ُمالة ".

خطت ببطء وتلكؤ داخل البناية وهى تتبسِ بسخرية ابئسةً
ممممة:
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 تذمروا كما شئتِ ,هل ستقاطعةننا مثالً ؟! نعيش وحدان ال يزوراننعيش كالعناكب !
أح ًدا وال يسأل ونا وابر ,ج

ومع أول خطة هلا بداخل البناية الحظت إحدى جاراهتا هتبط
السلِ مسروةً وهى تلجف وشاحا قامتًا كبريا حةل رأسما بطر ٍ
يقة غري
ً
ً
ج
ٍ
ٍ
ممندمة وجسدها الضخِ يمتز بشد بداخل جلباب املنزل الهضهاض
احلالك مع سروة خطةاهتا الثقيلة وصةت صلصلة أساورها الذهبية

مسمةوا ومنبئًا ون هةية صاحبتما مما
دث رنينًا
الكثري حةل يديما جحت ج
ً
جعل رؤى تجسرع اخلطى حنة شقتما ,ولكنما مل تجكمل خطةهتا التالية بعد
صياح املرأ بصةهتا الغليظ مناديةً:
وندما تسمرت قدماها وهى تسمع َ
 انتظري مكانكابتلعت رؤى غصتما وهى تعلِ ماذا ينتظرها ولى يد جارهتا تلك

الىت مل ترمحما وندما أوقهتما األسبةع املاضى ,وها هى تجعاود كرهتا

ولكن يبدو أهنا هذه املر أكثر غضبًا من سابقتما ,حاولت أن تبدو
متماسكةً وهى تستدير حنةها ٍ
ببطء ,وقبل أن تجكمل استدارهتا شعرت
بقبضة املرأ تلتف حةل ساودها النحيل وتجديرها لتةاجمما هاتهةً ٍ
حبنق:
 ماذا فعلت فيما اتهقنا وليه األسبةع املاضى؟بللت رؤى شهتيما بطرف لساهنا وهى تنتزعج ساودها حبذ ٍر من
ْ
قبضة املرأ وهى ججتيبما ابضطر ٍ
اب:
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 خالىت ,حنن مل نتهق ,أنت أمرتىن أبن أجخلى الشقة ,وأان ليس لديبديل ,ماذا بيدى أن أفـ ..

قاطعتما املرأ ج صائحةً وقد اشتدت وقد َ حاجبيما وتطاير الشرر مع

تطاير نظراهتا احلاد :

لست خبالتك أيتما البائسة ,وال تتحججى ابلبديل ,فلقد
 أانج
ورضت وليك شقة أخرى تؤجرينما ىف مكان آخر ,ولكنك
ج
متاطلني

فمما لتتكلِ ولكن املرأ مل تسمح هلا وهى تزجرها بال
فتحت رؤى َ
ٍ
رمحة:
جراي
السلِ ً
 أم تجراك سعيد أبحهادي الصغار وهِ ميرون إىل جٍ
بروب ,خةفًا من شقتكِ والصراخ الصادر منما مرً بع َد مر
التماما متخيلة الصغار
أطرقت برأسما واالحساس ابلذنب يلتممما
ً
السلِ خبةف ,ولكن من
وهِ يمرولةن من ابب البناية وحىت درجات ج

ورض املرأ وانتقلت إىل الشقة األخرى الىت
يضمن هلا إن قبلت
َ
ورضتما وليما أن ال يضجر منما جرياهنا اُلجدد هناك ويهكرون بطردها

تربت
اخ أجمما وهِ ال يعرفةهنا بينما من ْ
هِ أي ً
ضا؟ .ملاذا سيتحملةن صر َ
بينمِ وكربت مل يستطيعةا حتملما! ,من كانةا يصافحة َن والدها اببتسامة
ٍ
ود وتَ ٍ
رحاب وند اللقاء ,ويربتةن ولى شعرها وهى ىف يده ,ختلةا ونما
والدهتا ملبةسةٌ ,فكيف جبري ٍ
وصدقةا أن شقتمِ مسكةنةٌ بشبحه َّ
ان
وأن َ
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آخرين ,ماذا سيهعلةن هبما؟ .ووجدت نهسما جمضطرً ولى تكرار نهس
فأومأت برأسما متمتمةً:
الكلمة للمر الثانية ىف هذا اليةم الغريب
ْ
 سأفكرتقذف الكلمات بةجمما
رفعت املرأ سبابتما ىف وجمما ُمذرً وهى
ج
ٍ
رصاصات خمرتقة:
وكأهنا
 امسعي ,لقد نه َذ صربي ,ومن الةاضح أنك ال تعرفينىن جي ًدا بعد,إن مل تهعلي ما آمرك ستجدين أمك ملقا ً ىف مش ًهى للمجانني بني
ٍ
يةم وليلة ,و..

 فتحية !!نداءٌ حانق جعلمما يلتهتان حنة مدخل البناية ,وقدت فتحية يديما
فة َق صدرها ٍ
بتربم وهى تنظر إىل زوجما القادم حنةمها جبسده الضخِ
دائما ولى كتهه متممالً وهة ينظر حنة
وومامته الىت يرمى طرفما املتديل ً

زوجته معاتبًا وما أن وقف قبالتمما حىت رفع يده وربت ولى كتف رؤى
قائالً حبن ٍة:
 ادخلى بيتك اي بجنييت اآلنتستدير جمسروةً اخلطى حنة شقتما
تنهست رؤى الصعداء وهى
ج
يؤنب زوجته ولى ما
تلتقط أجذانها أطراف حديث الزوج احلانق وهة ج
تهعله ابلهتا اليتيمة ورد زوجته األكثر حن ًقا وهى حتاول إقناوه بعدم
21

التدخل .وُلت إىل شقتما واستندت بظمرها إىل الباب بعد أن أغلقته
خلهما مغلقة وينيما بر ٍ
احة ,تستعد للجةلة القادمة لتتلقى نصيبما اليةمى
من صراخ أمما ,وشبح والدها !

الشقة هادئة أكثر من الالزم ,أمر مقلق ابلهعل ,التهتت تنظر حنة

أى إضاء من أسهل ابهبا,
غرفة مكتب والدها فةجدهتا مغلقة ال تظمر َّ
تةجست بعض الشىء وهى جتر قدميما إىل غرفتما ,ووقع أقدامما
دوما
أكثر فيناهلا ما يناهلا ً
تذكرها أبن ختلع حذاءها قبل أن تتةغل َ
بسببه ,ختلت ون حذائما جانبًا وتقدمت لتهتح ابب غرفتما ووندما
ٍ
برتقب مستمعةً إىل صةت ٍ
قماش يتمزق
فعلت وأطلت برأسما للداخل
ولمت أنه خيصما قبل أن تراه .أتسعت ويناها وهى تنظر إىل والدهتا

الىت جمتسك أبحد املقصات احلاد وتهصل أزار تنةرهتا اُلديد ون
قماشما بعد أن مزقت السحابةَ واُلزء الذى يليما ,فمرولت للداخل
وهى هتتف ٍ
جذب التنةر من بني يدي والدهتا :
حبنق قبل أن حتاول
َ
 ماذا تهعلني مبالبسي اي أمي ,أرجةك أتركيماقليال
قبضت والدهتا بقبضتيما املكتنزتني املتجعدتني واللتني هتتزان ً
فةق قماش التنةر الزرقاء الطةيلة مث رفعت وجمما املستدير الىت
تتةسطه ويناها احلاداتن ,ونظرت إليما نظر ٍ
ات ممتز مشتعلةً يدفع

حافات معدنية سةداء قامتة وتهحصتما بنظر ٍ
ٍ
ات مجعت
هليبما نظار ذات
بني احلد واالضطراب متسائلةً:
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 هل نهضت قدميك قبل أن تدخلى البيت؟هتتف ٍ
بضيق وتكاد تبكي:
حاولت رؤى
ُمددا وهى ج
جذب تنةرهتا ً
َ
ُمددا
ُمددا ,ليس ً
 نعِ فعلت ,واآلن من فضلك أتركيما ,ليس ًأمى.
وكأن قبضيت والدهتا حتةلت إىل كالبتني متشبثتني ابلتنةر وجتمدت
وجتيب من بني
تتهحص ويين رؤى ب جكرهٍ ساف ٍر
ويناها وهى مازالت
ج
ج
أسناهنا الىت تطحنجما بقة ٍ:
وودت لعطرك
 مازلت ختططني خللع السةاد أيتما القبيحة ,جاملجقرف واملجقزز مثلك ,لن تنايل ما تريدين أب ًدا وأان ولى قيد احليا
اهنمرت دمعاهتا فةق وجنتيما بقمر وهى ترى التنةر تتمزق ابلهعل
ٍ
ابنهعال:
بينمما فرتكتما جمرغمةً واهنارت فةق فراشما صائحةً
مجيع مالبس أمى ,مل يعد يل شىءٌ سةى السةاد
 لقد مزقت َألرتديه منذ شمةر ,إهنا فقط تنةر أمىُ ,مرد تنةر جديد ال
أكثر

جاءهتا اإلجابة ولى شكل صةت ٍ
آخر ٍ
أمل
متزيق آخر قضى ولى َ
هلا ىف إصالحما وارتدائما ولة ملرٍ واحد  ,منذ أسبةع ابتاوتما وخبأهتا
أسهل فراشما حىت ال يناهلا ما انل سابقتما وملْ تتجرأْ من يةمما
جي ًدا
َ
ولى إخراجما من خمبأها ,وها هى تراها جمململةً أمام انظريما ال حةل هلا
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ٍ
وانتشاء
وال قة  ,رفعت ويناها إىل والدهتا الىت خترج من غرفتما ابنتصا ٍر

ووندما التقت وينيمما أوادت والدهتا جخصلةً بيضاء اشتعلت ابلشيب
خلف أذهنا وودلت من وضع نظارهتا مغمغمةً:
 ال أولِ مل ال متةتني ونراتح من شؤمك هذا ؟.خترج من الغرفة بقدميما احلافيتني
ألقت وليما نظرً متقززً وهى ج
الىت سامهت ىف إبراز قصر قامتما وصهعت الباب خلهما ٍ
بعنف .وماهى
َ
خ تكاد اُلدران
إال
ٌ
اخ ىف مجيع أحناء املنزل ,صرا ٌ
حلظات حىت دوى الصر ج
ٍ
بشكل جخميف ,خافت أن
اخ يعلة ويعلة
تتصدع من ونهه وقةته ,الصر ج
ج
خترج من غرفتما ,اكتهت أبن وقهت خلف الباب مستند إليه بظمرها

وصدرها يعلة ويمبط جبنةن واخلةف يشل أطرافما ,وحبركة غريزية مدت

الباب من الداخل جُمتميةً به من تلك املةجة الىت تكاد
يدها وأوصدت َ
تصِ أذنيما ولى اُلانب اآلخر من الباب .جرت حنة فراشما تضِ
ساقيما لصدرها وتضع كهيما فةق أذنيما وتضغطمما بقة ٍ ,ال تري جد أن

تصرخ
تسمع ,ال تري جد أن تشعر ,بل ال تري جد أن حتيا .ولكن هل ترتكما
ج
هكذا؟ ,ماذا لة حدث هلا مكروهٌ ,ماذا لة اختنقت وماتت من فةرها؟,
سرع إليما ممما كانت العةاقب الىت تعلِ ونما
ال  ..البد من أن تج َ
ٍ
بلحظة
جمسب ًقا وون جتر ٍبة كِ هى مةجعةٌ ,وقبل أن هتجب من فةق فراشما
واحد سكت كل ٍ
شىء ,مل تندهش فمى تعلِ أبن والدهتا قد انتمت

ٍ
متاما إىل أن حيدث
كالعاد من تهريغ شحنة جنةن متر هبا يةميًا مث هتدأ ً
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ما يجثريها مرً أخرى أبي ٍ
شكل من األشكال لتعةد العاصهةج تضرب
ٍ
طرقات خهيهةً ولى
وجمما وأذنيما مرً أخرى ,حلظات أخرى ومسعت
ٍ
بشكل ظاهري ,خيهي ارتعا ًشا بني
هادًئ
الباب يصحبما
صةت والدهتا ً
ج

ثناايه:

 والدك يجريدك ىف غرفة مكتبه !!تنمدت بضج ٍر وهى تنمض ٍ
بتعب من فراشما متجمةً حنة ابب
غرفتما ,لقد نصحما أحد األطباء الذين أخذت مبشةرهتِ ون حالة

تتخيل والدها مازال
والدهتا أن ال تستسلِ وتنصاع هلالوس أمما اليت
ج
ٍ
ولى قيد احليا  ,ولكنما
ببساطة مل تستطع! ,شىء ما بداخلما يعجبهج
وجةد أبيما الةمهي بينمما ,يرغب بتصديق بقائه ,أبنه مل يرحل ويرتكما,
ذاك الشىئ الغامض يكرب بداخلما كل ٍ
يةم ورمبا هة من جعلما تتةاىن ىف
َّ
ج
ج
اإلصرار ولى والج والدهتا !
الباب
وىف طريقما للخارج مرت بغرفة نةم والديما ولقد كان
ج
اش مازال ىف منتصف الغرفة
مهتةحا ,الطالءج الذهيب أصبح قامتًا ,الهر ج
ً

مرتب مببالغة ,والنعل
دائما
ً
ٌ
متاما ,االجتاهج الذى كان ينام فيه والدها ً
املنزيل الزيتةين اللةن أسهله يقبع ولى األرض ينتظر ق َدمى صاحبه
ويتسرب خارجما بقة ٍ.
وطر والدها الرجةيل يعبق الغرفةَ
ج
الدافئتني ,ج
ٍ
بشكل جمبال ٍغ وتطلى
حملت والدهتا وقد بدلت مالبسما أبخرى ملةنةً
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شهتيما ٍ
ٍ
مطت رؤى
بلةن قرمزى
بتممل غريب وكأهنا تتذوق اللة َن أوالًْ ,
شهتيما ٍ
مبلل وقبل أن تجكمل طريقما مسعت والدهتا تةقهما قائلةً:
اج رائق !!
 ال تجغضيب والدك فمة ىف مز ٍحركت رؤى رأسما ٍ
بسأم ٍ
مرهق وتةجمت حنة غرفة مكتب والدها
بتلقائية وطرقت الباب خبهةٍ
ٍ
تتصرف
منصاوةً ,ولدهشتما وجدت نهسما
ج

الباب ووُلت وهى مطرقة برأسما
وكأنه ابلداخل ابلهعل مث فتحت
َ
لألسهل .رفعت رأسما ٍ
ببطء وويناها تسبقما حنة أركان الغرفة ,تستقر
ىف كل رك ٍن منما ٍ
ُلزء من الثانية وكأهنا تصافحما بنظراهتا الساحبة ,وقهت
ٍ
ٍ
ٍ
شديد
وببطء
للحظات أمام مكتبه اخلشىب املطلى ابللةن البين القامت

جحترك جسدها .دارت حةل املكتب إىل أن وصلت للمقعد الضخِ
بعض الغبار الطهيف الذى
متسح َ
الدوار خلهه ,مررت أانملما فةقه وهى ج

ول َق به ,هنا كان يضع ساو َديه ويستن جد مبرفقيه ,وهنا يعةد بظمره
للخلف ضاح ًكا ,وتلك املكتبة الضخمة البنية اللةن هناك والىت متألج
جداراً كامالً من جدران الغرفة األربعة ,معظِ الكتب هبا ون الطب
كثريا ملساود والدهتا
النهسي والعالج الروحاين والىت كان يستعني هبا ً
أحياان .
لتخطي أوراض الةسةاس القمري واهلالوس الىت تعرتيما ً

متاما
سمةا ولى األصيص املشروخ من املنتصف ً
سقطت ويناها ً
واملةضةع ولى األرض جبةار املكتبة ,التعلِ ملاذا ظل والدها ُمتهظًا
هبذا األصيص الغريب املصنةع من الطني اجملهف واملنحةت ولى شكل
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وجه ٍ
رجل جامد العينني وبداخل األصيص سيقا جن نبااتت جافة كأهنا
بعض من شعر الرجل ليكمل صةر الةجه الهزع من شىء ما ,رمبا
احتهظ به والدها ألنه كان هديةً من والدهتا ىف ذكرى يةم ميالده.
تذكرت وندما حاولت مر ًارا وتكر ًارا إقناع والدهتا أبن تجعيده إىل املكان
ٍ
بشىء أكثر رقةً ومجاالً ولكن والدهتا أخربهتا
الذى ابتاوته منه وتستبدله
أبهنا ابتاوته من ٍ
مر بباهبِ حيمل ودداً منمِ خلف ظمره ومجيعمِ
رجل َّ
بنهس الشكل ومل مير بعدها أب ًدا وكأنه جاءَ من أجل منحمِ هذا
األصيص بشكل حصري مث خيتهي بعدها لألبد .

أكملت رؤى دورهتا حةل املكتب اخلشيب حىت وادت إىل املقعد
الصغري املقابل له فجلست فةقه ٍ
خبهة واستدارت جبسدها كله تةاجه

يةما جبسده
تنظر إىل من كان حيتله ً
املقعد الضخِ خلف املكتب وكأهنا ج
العريض القةي البنية وبللت شهتيما بلساهنا بتةت ٍر وهى تستشعر أنهاسه
حةهلا ىف كل ٍ
مكان فأغمضت وينيما أب ٍمل قبل أن هتمس:
 -ليتك هنا ابلهعل

سرا ما
ارتعشت إضاء املصباح الصغري الربتقاىل قليالً وكأنه خيربها ً
! ,وقد كان املصباح الةحيد الذى يضىء الغرفة ,فسرت ىف جسدها

قشعريرٌ ال تعرف مصدرها ولكنما أجربهتا ولى النمةض ملغادر املكان
ٍ
خبهةت وتةتر وهى تنمض واقهةً متةجمةً حنة ابب
ىف احلال ,تنحنحت

الغرفة ولكنه فجتح فجأ ً وضرب وجمما فصرخت وهى ترتاجع للخلف
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خطةات جممسكةً أبنهما املكدوم قبل أن تظمر والدهتا وهى تلج للداخل

حاملة فنجاانً من القمة الساد وتقةل واقد حاجبيما ابستمجان:
 -انتبمى لنهسك أيتما البلماء فةجمك ال ينقصه تشةهاً آخر

واتبعت وهى تضع الهنجان فةق سطح املكتب واببتسامة جذىل:
 هيا وةدي لغرفتك اي صغرييت ,ال جيب أن تستمعى ألحاديثالكبار

ٍ
بروةنة وخرجت من الغرفة
طرف أنهما
زفرت رؤى بقة ٍ وهى تجدلك َ

متيل ولى سطح املكتب جبذوما
وقبل أن تجغلق َ
الباب وجدت والدهتا ج
ٍ
اببتسامة جمشرقة:
وهى تنظر للمقعد الضخِ قائلةً
 -قمةتك وزيزى !

***
 ملاذا تبكني؟!اوتدل هشام ىف فراشه ولى جانبه األمين ٍ
بقلق حنة هالة املستلقية

جبةاره وهى تةليه ظمرها ولكنما مل جتبه ,كاد أن يشك بنةمما ولكنه
متأكد من مساع هننماهتا املتةاصلة منذ ٍ
ُمددا وهة
ثةان ,فأواد سؤاله ً

يتلمس كتهما فاوتدلت مستلقيةً ولى ظمرها وأدارت رأسما حنةه قائلةً
ٍ
بصةت ٍ
خمتنق:
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 -ال شىء ,جود لنةمك

ٍ
أثر
نرب صةهتا املتقطعة أكدت له بكاءها فتنمد بقة قبل أن ميسح َ
النةم ون وجمه بكلىت يديه مث قال بنربٍ يشةهبا احلنة:
 تعلمني أنىن ال أستطيع النةم وأنت تبكني هكذا؟ٍ
بصةت حزي ٍن شارد:
جخيل إليه أهنا ابتسمت ساخرً وقالت
 منذ مىت وبكائى مينعك من النةم اي هشام؟!زفر حان جقا وهتف فجأ ً وقد اختهى كل أث ٍر للتعاطف معما:
 -وهل النةم جرمية هذه األايم ,ألن ننتمى من تلك االسطةانة أب ًدا

غطت أذنيما بكهيما بينما أواد هة زفرته بقة ٍ وهة حيك ذقنه

انظرا لسقف الغرفة
احلليقة أبصابع مضطربة ويعةد ليستلقى ولى ظمره ً
ٍ
بصمت .
أسهل رأسه
ً
واضعا كلىت يديه َ
ظاهراي فقط ولكن بداخله
وقتما مل تكن تعلِ هي أن سكةنَه كان
ً
صراعٌ ُمتدم ,ملاذا ال تستطيع مساعَ صمته؟! كلما أراد ضمما دفعته
بكلماهتا ,ملاذا ترحل أبفكارها البائسة بعي ًدا ون نيته الطيبة حنةها ,إنه
يمتِ ,ولكنه ال يستطيع أن يجظمر اهتمامه كما جيب وال يعلِ ملاذا ,كلما

حاول تراجع وكأن هناك ما يدفعه بعي ًدا ونما ,هل ألهنا هى من تطلب
ٍ
بشغف جيعله خيشى التقصري! ,تقصري صاحبه لسنةات
االهتمام؟ ,تطلبه
يتخلص منه
زواجمما منذ بدايته ال يعرف أسبابه وال كيف
ج
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دمعما بغزارٍ أكثر
متنت أن جتدهَ ,
طال صمته ومل جت ْد هالة ما ْ
فسال ج
ٍ
وبصمت أكرب ووادت تةليه ظمرها ,واهلة بينمما تتسع أكثر فأكثر,
وكأن كالً منمما انعزل متاما ىف جزيرٍ ٍ
انئية ون اآلخر .هة حىت مل يكرر
ً
ٍ
ملسته األوىل مل تكن سةى حركة روتينية ال روح فيما ,إنه
ملسته ,وكأن َ
رغما ونما
الزال يسمعما تبكى ,فلماذا ال خيرجما من وذاهبا وجيذهبا ً
بني ذراويه لتستكني ,مؤك ًدا هلا أبنه ال يسأل ون بكائما من ابب
لتشعر
الةاجب وفقط كما تظن ,ملاذا ال يجصر؟ ,إهنا تنتظر إصر َاره
َ

أبمهيتما لديه ,نعِ ستدفعه وهتتف بعدم رغبتما ىف االقرتاب منه ,لكن

بداخلما تصرخ فيه أن ال يستمع إليما ,أن يضمما وميسح شعرها جمعلنًا
أخربك بسبب
حبَه وملكيته هلا ,ملاذا ال تتحرك اي هشام؟ ,ملاذا ,إن مل
َ
بكائى ترتكىن وتصمت؟.

احلديث فلرمبا ال أورف سببًا حقيقيًا لدمةوى ,فقط أريد
أان ال أريد
َ

أانم
أن أشعر بدفء قربك ,بلمهتك ولى ضمي ولة ابلقة ! ,أريد أن َ
أنتظر فقط أن تجصر ,فما الذى يدفعك بعي ًدا
ولى ذراوك ال أكثر ,ج
بكل هذا الربود؟!
أكثر فأكثر مع تةاصل
شعرت بكلماهتا الىت تدور بداخلما
تتعاظِ َ
ج
ٍ
واحتقن
بصعةبة
صمته ,ختنقما ومتنع ون رئتيما اهلةاء ,بدأت تتنهس
َ
احلنق يغلى بصدرها
من ج
ينهث بةجمما نرياانً مشتعلة ,ج
ج
وجمما وكأن هناك ْ
يكةيما والغجصة املجسننة تتلةى حبلقما كاحلية ,وبدون مقدمات هنضت
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ٍ
مرت
بسمةلة أكثر,
جالسة ىف ُماولة ضعيهة للتنهس
حلظات أخرى ْ
ٌ
معا ألنهاسما العنيهة
وهة يكتهى ابلنظر حنةها دون أن جحيرك ساكنًا مست ً
ٍ
قابعا ىف مكانه:
حتارهبا ,كل ما فعله أن قال براتبة وهة مازال ً
أفتح لك النافذ ؟ .
 -هل ج

ٍ
بعنف فتجمدت
صقيع كلماته رمى هبا بني ثلةج ودم اكرتاثه
ج
ٍ
ينهجر بركا جن أيسما بةجمه كالعاد  .وجدت نهسما
للحظات قبل أن
َ
ٍ
مقدمات وهى هتةى من فةق الهراش ولى ركبتيما:
هتتف ابكيةً بال
ج
 ال ,ال أريد منك شيئًا ,وجد ألحالمك السعيد  ,جود لصمتكاملطبق هذا ,ال تتعب أحبالك الصةتية ألجلى
ما إ ْن انتمت حىت شعرت بدقات قلبما ونيهةً مؤملةً مما دفعما
هب فيه هشام
متاما لعل األملَ يمدأ ,ىف نهس الةقت الذى َّ
للسكةن ً
ٍ
ٍ
ررا أانمله فة َق
لسا وهة يستغهر بصةت مرتهع وميسح وجمه بعنف جمم ً
جا ً
شعره القصري للغاية ود َ مر ٍ
ات ,ال يعلِ ماذا يهعل ,لقد سأهلا وهى مل
تصرخ هكذا؟!
جتبه فلماذا
ج

وتنمض
تتحمل آالمما
قات صغري ولى ابب الغرفة جعلما
طر ٌ
ج
ْ
ج
الباب لتجد خلهه ابنتيما تهركان وينيمما بقبضتيمما وقد
مسروةً لتهتح َ

محمهج إىل
استقيظتا فزوتني ولى أثر صةت صراخ أممما الذى وربت َ
دائما ,ضمتمما ىف صدرها وغادرت معمما لتقضي
غرفتمما كما
ج
حيدث ً
جالسا مكانه دافنًا رأسه بني كهيه وقد
الليلة بينمما اتركةً خلهما زوجما ً
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صةت
حلظات قليلة مرت قبل أن يصلما
نهدت طاقته هلذا اليةم,
ٌ
ْ
ج
شخريه املتةاصل وكأن شيئًا مل يكن ,اي للرجال !!
 ملاذا تبكني ؟ هالة  ..هالة !وجمما وهشام يمزها
انتهضت هالة من شرودها لتجد دمةوما متألج َ
قليالً وهة يسأهلا ون سبب بكائما ,تنهست ٍ
بعمق وهى تغلق وينيما
وتضغطمما بقة ٍ ,لقد شردت ىف م ٍ
شمد تكرر كثرياً فيما مضى ,تبكى

فيسأهلا  -إن كان مستيقظاً  -ون سبب بكائما ماحنًا إايها تعاط ًها
وأخريا
متكررا ,فيتجادال مث صراخاً ابكياً يكاد مينع ونما اهلةاء
روتينيًا
ً
ً

تذهب لتنام مع األطهال ليعةد هة وينام وكأن شيئًا مل يكن .ووندما
سريعا دون أن يكلف نهسه وناء
صباحا يذهب لعمله
يستقيظ
ً
ً
االطمئنان وليما ,هذه هى وادته وندما يتشاجرا ,يتجنبما حىت يعةد من

معتذرا وبةود يقطعه ولى نهسه أبنه لن يكرر ما
ومله مث يبدأ مبصاحلتما
ً
حدث وسيمتِ ىف املر املقبلة ,وسرتى !

أما اآلن وبعد أن اكتشها مرضما اخلبيث تغري الةضع قليالً ,أصبح

يمتِ ,حياول تعةيضما ون إمهاله هلا لسنةات وهة يعلِ أهنا ستهارقه
لألبد ,التهتت حنةه تعلة شهتيما ابتسامة شارد لتجيبه مطمئنة إايه:
 ال شىء ,أان خبريضمما قليالً وهة يتساءل بقلق وإحلاح:
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 لقد كنت تبكني بقة وال تستجييب لنداءاتى املتةاصلة!.راقبت نظر الشهقة املشةبة ابلقلق ىف وينيه وسؤال متهجر يدور

اهتماما يب؟ ,ولكنما منعته بقة
بقلبما ,أجيب أن أمةت اي هشام لتبدي
ً

وهى تجطبق فكيما ابرتعاش قبل أن ينطلق لساهنا به ,وماذا يهيد العتاب
اآلن؟! ,ال وقت لديما لتقضيه ىف تعذيب نهسما ومن حةهلا بعتاب

أوذارا واهية قائمة ولى الشهقة فقط .
أجةف منتظر
ً

وجدت يدها ترتهع تلقائيًا لرتبت ولى يده الساكنة فةق كتهما
بتسامح قائلة:
 رمبا كنت أحلجِ ,ال وليك وجد لنةمك ,سأهنض ألصلي قليالًهنضت متمدلة الكتهني وقبل أن تصل لباب الغرفة مسعته يقةل من

خلهما:

 ال تتأخرى ,سأنتظركأومأت برأسما دون أن جتيب وخرجت من الغرفة مغلقة ابهبا خلهما

مةقنة أبنه لن يهعل! .

***
صباحا وهى تشعر إبرهاق ابلغ يسري جبميع أحناء
استيقظت هالة
ً
جسدها ورغِ ذلك هنضت بصعةبة لتستعد لتجميز طهلتيما لتذهب

هبما لدار الروضة كما هة املعتاد يةميًا .حبثت ونه ىف أرجاء الشقة فلِ
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ابكرا ج ًدا ,وىف طريقما إىل الطابق الثاىن نزوالً
جتده ,لقد غادر إىل ومله ً
وهى جمتسك بطهلتيما بعناية وجدت محاهتا العجةز خترج من شقتما

دائما ليغطى
وتجتمِ ولى غلق الباب جي ًدا مث تسحب وشاحما املنزلق ً
مقدمة شعرها بعناية مث جخترج ُمهظة جلدية سةداء من جانب جلباهبا

املنسدل ولى جسدها ابستقامة لت جدس هبا املهتاح وتجغلق سحاهبا حبرص
وكأن بداخلما كن ٍز مثني .ألقت وليما هالة حتية الصباح فالتهتت إليما أم
هشام وهى جتيب ابوتيادية وتنحين بصعةبة لتقبل الطهلتني حبنة مربتة

ولى شعريمما قبل أن تعتدل بصعةبة أكرب وهالة تسأهلا ون وجمتما

ابكرا هكذا ,فقالت أم هشام وهى تضرب األرض خبهة بعكازها:
ً

 ايسني جاران أخربىن منذ أايم ون مركز للعالج الطبيعى ,فيه طبيبةصباحا فقط
تعاجل اخلشةنة ابحلجامة ولكنما ال تعمل إال ً

 ايسني املمرض؟!أومأت أم هشام برأسما إبجياب قبل أن تقةل مردفة:
 -نعِ هة ,إنه ميدح فيما بشد وىف زوجما الدكتةر بالل ,وأكد يل

أبن شهاء ركبيت ولى يديما إبذن هللا

مطت هالة شهتيما بتهكري وهى تعرض خدماهتا قائلة:
 -ما رأيك أن تنتظري حىت أوةد ألصطحبك إىل هناك؟
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تبسمت أم هشام وهى تراقب اإلرهاق واملرض الباديني ولى مالمح

هالة املجتعبة مث قالت:

كثريا ,فقط بضعة دقائق
 ال داوي ايبجنييت ,املركز ال يبعد ون هنا ًتقبلت هالة رفض محاهتا بسعة صدر فمى مل تكن متحمسة من

األساس ,نعِ هى تةد مساودهتا ولكن تلك املشاور اُلديد الىت

ربطتما حبماهتا مل تعتد وليما بعد ,لقد كانتا كقط وفأر منذ شمةر قليلة
متاما
فقط ,ولكن فجأ بعد أن ولمت محاهتا مبرض هالة املجميت تبدلت ً

رؤوما ,أغدقت وليما من حناهنا وكأهنا تةدوما ,وبعد أن
وصارت هلا ًأما ً

كانت نظراهتا هلا ىف السابق حتمل وداونية يف طياهتا ,صارت نظرات

مشهقة رحيمة .فجأ تذكرت أهنا يتيمة وأن ال أهل هلا فقررت أن تكةن
هى أمما وحتيطما حبنان العائلة ! .ملاذا ال نرمحمِ إال بعد ولمنا مبةود

ذهاهبِ؟! ,وكأن املةت حيتاج إىل حتديد مةود لنتأنق !.

***
تنمدت والد هشام ابرتياح وهي تضيق وينيما برتكيز وتعدل من

وضع نظارهتا السميكة القابعة فةق وينيما وقد انتمت للتة من قراء

كثريا ون منزهلا ,هة
الالفتة الكبري ملركز العالج الطبيعي الذي ال يبعد ً

يعد تقريبًا ىف نهس احلي البسيط .دلهت من ابب املركز وقد وجدت ما

أبلغما به ايسني من قبل متجس ًدا أمامما ,صالة استقبال كبري مزدمحةً
ابلنساء الاليت يرغنب يف العالج ابحلجامة ىف هذا الةقت من الصباح
35

وثالث غرف خلف ثالثة أبةاب ال تعلِ أيمِ وجمتما ومكتب وتيق ىف
متاما يتناقض حجمه مع الدفرت الةحيد املةضةع فةقه
مةاجمة الباب ً
ولقد استنتجت والد هشام أن هذا املكتب لـ ايسني يدون به أمساء
املرضى كما هة احلال ,تلهتت ميينة ويسر ابحثة بعينيما ونه حىت

وجدته وائ ًدا من حجر جانبية صغري مل تلحظما من قبل وبيده كةب

من الشاى الساخن تتصاود أخبرته بسباق ال ينتمي ,وما إن رآها حىت

أقبل وليما اببتسامة مرحبة قائال خبهةت:

ابكرا اي أم هشام ,لقد حجزت لك أول
 احلمد هلل أنك قد أتيت ًكشف ,الدكتةر وبري وصلت ودخلت حجرهتا للتة

أخرجت والد هشام حافظتما الكبري وهي تسأله ون مثن الكشف

ولكنه وضع يده سريعا ولى حافظتما ليمنعما قائالً:

أجرا ولى وملما هذا اي حاجة ,فمى هتب
 الدكتةر وبري ال أتخذ ًثةابه حلماهتا رمحما هللا

رفعت والد هشام حاجبيما بدهشة متعجبة قبل أن يشري إليما

ايسني ابلدخةل وهة يتقدمما خبطة واحد  ,ووندما دلهت داخل

حجر الكشف وأغلق ايسني الباب خلهما حبرص .استقبلتما وبري
انهضة جتاهما من خلف مكتبما الصغري القابع ىف زاوية بعيد ون ابب
احلجر اببتسامة مشرقة لتأخذ بيدها ألقرب مقعد أمامما .
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واينت والد هشام وبري وغطاء وجمما الذي ألقت به خلف رأسما

أبانقة وهى تقدر ومرها أبهنا مل تتجاوز العقد الثالث بعد من ومرها

ومتتمت بهضةل:

 أنت الدكتةر وبري؟!ضحكت وبري ضحكة صغري خافتة وهي ترى نظرات الهضةل

املصحةبة ابلدهشة الىت تجطل بضراو من ويين املرأ وقالت بتهمِ:
 -نعِ أان هي ,ولكنين لست بطبيبة

ووندما رأت حاجيب والد هشام ينعقدان وتغضنت زوااي وينيما

ابهتام ,قالت شارحة:

 زوجي الدكتةر بالل طبيب وهة ىف األصل صاحب هذا املركزللعالج الطبيعي ولكن ومله هنا ال يبدأ إال بعد صال املغرب

بقليل ,وقد منحين دورات ود يف العالج ابحلجامة وأجازين فيما.

تنهست والد هشام الصعداء وقد اطمأنت بعض الشىء وهي

تسرتخي قليالً مث بدأت يف شرح ما يؤملما وهي تستند بكهيما ولى
ركبتيما ووبري تستمع إليما إبنصات ,وهى تشرع يف العمل ولى الهةر
أبصابع مدربة خبري  ,بينما والد هشام تطلق العنان لذكرايهتا وهي

حتكي هلا ابستهاضة ون شباهبا وصحتما اليت ولت يف تربية ولدها وابنتما

الىت تقطن بعي ًدا ونما مع زوجما ,وكيف جاءت زوجة ابنما لتأخذه منما
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هكذا دون تعب ,وأخذت تقص وليما وكأهنا تعرفما منذ زمن طةيل

املشاكل اليت دبت بينمما حىت اضطر هشام إىل أتجري الشقة الشاغر
يف الطابق الذي يعلةها لهصلمما ون بعضمما البعض .

استشهت وبري من حديث املرأ ودم تقبلما لزوجة ابنما فقالت

وهي تتابع وملما بتلقائية:

 أتعلمني اي خاليت ,زوجي الدكتةر بالل وحيد أمه ,وكنت أرهبمايف البداية وال أورف كيهية التعامل معما ,ولكنما احتضنتين كأبنة

هلا وصارت يل ًأما اثنية ,هي من ولمتين كيف أومل خلدمة الناس

دون انتظار مقابل وساودتين يف تربية أوالدي األربعة بكل حب

كثريا حىت أصبحت خبري يف
وصرب ,ووملت معي هنا ودربتين ً
كثريا وبكيتما أكثر من
هذا اجملال ,ووندما تةفاها هللا افتقدهتا ً

َولَ َدها نهسه ,وكلما أسجد بني يدي هللا ىف صاليت أتذكرها يف
دوةايت أكثر من والديت احلقيقية .
تنمدت والد هشام وهي متصمص شهتيما وترتحِ ولى الهقيد مث

قالت وهي حترك رأسما وكأهنا تدافع ون نهسما:

 وهللا اي ابنيت لقد واملتما ابحلسىن ,لةال أتخر محلما لسنة كاملةورفضما الذهاب للطبيبة ملعرفة سبب أتخر احلمل ,فصارت
العالقة بيننا سيئة للغاية ,وحىت بعدما محلت بطهلتيما مل نتصاىف
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أب ًدا إال بعد أن ولمت مبرضما املميت وأبهنا مةشكةً ولى لقاء
رهبا .
رفعت وبري وجمما مصدومة ,سيظل املةت هة احلقيقة الةحيد ىف

حياتنا ,نؤمن به وننتظره ,وابلرغِ من ذلك يصدمنا وندما نشتِ رائحته

حةلنا ,أطرقت برأسما ,تزفر هبدوء وحترك ونقما مينة ويسر بشهقة وهى

تتخيل كيف ستهارق ًأما ما أطهاهلا ىف مثل هذا السن املبكر ج ًدا وهى

ولى ولِ بذلك ,فمى أم وتدرك كيف هة شعةر األم وندما يتعرض

األمر مبستقبل أطهاهلا ,النت مالمح وبري بتسليِ لقدر هللا ,متمتمة:

 ال حةل وال قة إال ابهلل ,وافاها هللا من كل سةء ,وحهظماألطهاهلا

تنمدت والد هشام وصمتت للحظات ولكن صمتما مل يدم طةيًال
ووادت لتستكمل حكيما حىت كادت وبري أن تنتمي من وملما ,مل
يةقهما إال رنني هاتف وبري الذي أصر أن جتيبه إبحلاح ,راقبتما املرأ

إبنصات فضحه تركيز مالُمما الشديد معما وهي تتحدث إىل زوجما

خبهةت ووجمما يتلةن ابللةن الةردي احملبب ,وما أن الحظت وبري

تنصتما وليما أهنت املكاملة سريعا هامسة له خبهةت:

 سنرى حكاية ضمريك هذا فيما بعد ,لدي ومل اآلن ,معالسالمة .
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أهنت املكاملة وهى حتيد بنظرها ون والد هشام الىت رفعت حاجبًا
واح ًدا إبدراك مصطنع وكأهنا ولمت ما دار بينما وبني املتصل من تةرد
وجمما ,وقبل أن تعاود وبري إهناء وملما قالت اببتسامة مةضحة:
 إنه زوجيُمددا وهى هتز رأسما بثقة ىف ختمينما السابق مث
وادت املرأ تتنمد ً
وقبت وهى تعتدل ىف جلستما حبكاية أخرى ون إحدى مشاكل ولدها
مع زوجته بسبب ودم مماتهته هلا ليطمئن وليما خالل فرت ومله الذى
تدوم اليةم كله وضيقما مبكاملته الةحيد الىت يهعلما فقط وهة وائد من

ومله ليسأهلا ون املشرتوات الضرورية للمنزل

ضحكت وبري خبهة وهي تنمي وملما وتنمض قائلة:
 أان وزوجي حالة واطهية خاصة ,من الظلِ القياس وليما ,ولكنأص جدقك القةل مكاملته تلك متنحين دفعة قةية ج ًدا الستكمال
ممامي اليةمية حبماس متدفق

ارتكزت والد هشام ولى وكازها انهضة وهى تجتمتِ غري معجبة مبا

مسعت للتة:

 بنات آخر زمناحتضنت وبري كتهيما مةدوة إايها وهي تذكرها ابلتعليمات الةاجب

اتباوما بعد احلجامة ,مث حتركت والد هشام حنة ابب احلجر ببطء
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مطرقة برأسما وكأهنا تهكر أبمر هام وما أن أمسكت مبقبض الباب حىت

التهتت فجأ جتاه وبري متسائلة:

 أال تدلينين ولى وروس مناسبة لظروف ولدي هشاماتسعت ويين وبري بدهشة مأخةذ وهى هتتف غري جمصدقة:
 ماذا ؟!***
أدخلت هالة طهلتيما إىل دار الروضة ,وند الباب اخلارجي تشري

ومعلمة أخرى كانت تقف
إليمما اببتسامة ووندما تسابقتا إىل رؤى ج
جبةارها ,احننت رؤى إليمما ُمتضنة جسديمما الصغري بني ذراويما

ووندها استمعت إىل نداء هالة هلا وهى مازالت واقهة وند ابب أولياء
األمةر اخلارجي:
 رؤى !!التهتت رؤى واملجعلمة األخرى حنة الصةت ,وخطهت رؤى نظر
مرتبكة إىل هالة الىت كنت تشري إليما اببتسامة صامتة متسائلة ون

جتاهلما فأشاحت بةجمما وكأهنا مل ترها ,هاربةً مما تجـتَةق إليه! .بينما
أخذت املجعلمة األخرى األطهال إىل الداخل ,تبعتمِ رؤى جمغلقة الباب

الداخلى للدار خلهما وكأن شيئًا مل يكن !.
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تالشت ابتسامة هالة وزاغت نظراهتا مهكر  ,هل قررت رؤى الرفض

لذا ال تريد أي تةاصل معي ولة حىت بنظر ؟! ,نهضت الهكر ون

سريعا وهي تضع خيارات أخرى ,رمبا انشغال رؤى يف بداية
رأسما ً
يةمما ابألطهال هة السبب يف جتاهلما هلا !!
ووندما ذهبت إلصطحاب األطهال يف هناية اليةم فعلت رؤى نهس

مافعلته يف بدايته ,فتجنبت احلديث معما منصرفة خبطةات مضطربة

بعيد ونما .واينتما هالة من اخللف وهي تلحظ مشيتما املتةتر وحنةهلا
الشديد ومالبسما الغري ممندمة حائر بداخلما ون تلك احلالة املذرية

الةاضحة ولى رؤى ,ترى هل تعاين من اكتئاب ما ,وما السبب؟ ,هل

هة ورضما الذي ورضته وليما بني املقابر؟ أمعضلة هة إىل هذا احلد؟

ولكنما مل تيأس ,ظلت منتظر ابحلديقة الصغري الداخلية التابعة

لروضة األطهال حىت رأت رؤى خترج من الدار جمعلقة حقيبتما فةق
كتهما ,جمتشبثة حبزامما اُللدي كأهنا تةازن منكبيما ,هنضت هالة ولى
هلةا مما جذب
الهةر وهى تنادى ولى طهلتيما لتأتيا إليما ومها تتصاحيان ً

ويين رؤى إليمما فتةقهت خطةاهتا دفعة واحد وقد أيقنت أبن هالة

مازالت تنتظرها إبصرار .تلك املرأ ال تستلِ أب ًدا ,حىت الةهن والضعف
الباديني وليما مل جيعالها ترتاجع وما تريد .هل معرفة مةود املةت ٍ
كاف
ليتمتع االنسان بقة مل يكن ميلكما من قبل وكأنه مل يعد يماب شيئًا
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بعده! ,بل يصبح اخلةف ىف ذاته كلمة ابهتة ال حيا فيما ,ختتهى كل

وجما لةجه .
املعاىن أمامه وال يبقى سةى انتظار مةاجمته ً

تنحنحت رؤى وهى هترب بةجمما من هالة الىت تقرتب منما

اببتسامة ضعيهة وخطةات واهنة ,مل تستطع صد تلك األسئلة ىف

وينيما ,ومل تكن متلك اإلجاابت ,ال تعلِ ملاذا تضطرب وال ممن هترب,

رمبا ألنه الح هلا أمل جديد ىف تغري حياهتا نسبيًا إذا وافقت والدهتا ولى
االنتقال لشقة أخرى خالية من ذكرايت جمعذبة كما أخربها الطبيب.

تشعر أن اقتالع جذور شجر ضخمة قدمية هة أهةن بكثري من محل

والدهتا ولى ترك منزهلِ !

 حسنًا ,لة كان ورضى الذى ورضته وليك من قبل هة سببحتاشيك لقائي فاوتربيه كأن مل يكن

رفعت رؤى وينيما وقد صدمتما وبار هالة القةية وقبل أن جتيبما

تغريت نرب هالة وأطل احلنان من نظراهتا الطةيلة وهى تقةل مستدركة

مبرح:

 لكنين لن أتنازل أب ًدا ون صداقتنا الىت مل تبدأ بعدسارت رؤى جبةار هالة والهضةل يكاد تنطق به خطةاهتا املتةتر ,

وفجأ قررت البةح مبا يعتمل بصدرها بتلقائية ودون ختطيط فتةقهت

واستدارت حنة هالة متسائلة بهضةل:
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 هالة ,التعب والةهن يظمران وليك بةضةح ورغِ ذلك صممتاملشي معي حىت منزىل فلماذا؟!
ولى
َ

رفعت هالة كتهيما وهى تستكمل سريها فتجرب رؤى ولى اللحاق

هبا وهى تقةل بالمباال :

 الشىء ,أود أن أتعرف ولى مكان سكنك فقط ونتحدث قليالًأثناء سريان ,أما التعب والةهن فمما يالزماىن دائما لعد أايم بعد
جلسة العالج الكيميائى فمى مرهقة ج ًدا .

زمت رؤى شهتيما بتعاطف مث اتبعت بهضةل أكرب ولى غري وادهتا:
 هل حقاً ليس لك أخة أو أقرابء كما قلت من قبلظمر شبح ابتسامة ولى شهيت هالة وأطرقت برأسما قليالً قائلة
بشرود:
دوما مىت احتجت
 األقرابء واألخة اي رؤى هِ من جتدينمِ ًإليمِ ,أما من ال يدرون شيئًا ون وذابك ,ون معاملة زوجك
لك ,ون حاجتك إيل وائلة ,إىل وجةدهِ حةلك ليشدوا من أزرك
إذا مالت بك الدنيا ,ون شكةى تةدين أن ترميما حبجر أحدهِ

ليحتةيك بعدها بتهمِ فتعةدين بعدها حلياتك وكأن املعاان مل
تكن ,من ال يهعلةن ذلك اي رؤى حىت لة ولمةا مبةتك فلن

44

يهعلةه مع أطهالك ,هِ ليسةا أبقرابء ,هِ فقط رحِ ,ال نقطع

صلتنا به ,فقط ابتغاء مرضا هللا .

شعرت رؤى بكل كلمة ألقتما هالة للتة ولى مسامعما ,ال مل تشعر
ج

فقط ,بل تعايشت معما بكل جةارحما حىت الغصة الىت ختنق كلمات

رفيقتما تذوقتما واستشعرت وخزهتا حبلقما ,وتسائلت بداخلما ,تجرى هل

تةاجد أقرابء من حةلنا له أمهية كبري هلذه الدرجة؟ ,هل لة كنت

أمتلك أحدهِ كنت سأستعني به ولى والج والديت ورمبا تتغري حيايت؟.

***
استندت هالة إىل ذراع زوجما وهة أيخذها إىل أحد املقاود اخلشبية

املتمالكة جبانب ذاك اُلدار الشبه متمدم بداخل تلك املشهى احلكةمي

ىف انتظار دورها ُللسة والج كيميائية أخرى كما حدد هلا الطبيب,

حاولت هالة كتِ أنهاسما قدر املستطاع فاملقعد جبةاره كةمة من نهاايت

املشهى الىت تجلقى ىف ساحتما اخلارجية إبمهال دون مراوا هلدف املشهى
املنطقي وهة والج املرضى ال جلب األمراض إليمِ .أخذ هشام
ُمددا بينما ركزت هالة بصرها ومسعما من تلك
يتهحص تذكر العالج ً

اجملمةوة الىت تقف جبةارهِ وقد تباينت أومارهِ ما بني وجةز وشاب

ىف مقتبل العمر وآخر مازالت مبنتصهه .جذهبا حديثمِ وكل منمِ حيكي

وجعه وآالمه ,وكأن مشاركة اآلآلم ختهف ابلهعل من شد وطأهتا,

وكس السعاد الىت تزداد وتكرب وندما نتشاركما مع اآلخرين .كان
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الرجل العجةز يشد ولى كف زوجته بداخل كهه وكأنه يدومما ويؤكد

دوما وهة يتحدث إىل املرأ األربعينية الىت تقف
هلا أمالً احتل نظراته ً
مةاجمة له قائالً هلا وهة يشري لزوجته:
يةما امرأ مصابة
 -ال تبتأسي وتعلمي الصرب من زوجيت ,هل رأيت ً

بذاك املرض وىف قمة الصرب والثبات مثلما ,أشعر أن املرض

سييأس منما ويرحل دون رجعة ,كيف له مبةاجمة تلك احملاربة!

ابتسمت زوجته العجةز وهى تنظر له ابمتنان وتتنهس مبجمةد ابلغ,

رمبا هى تعلِ أنه يسعى إىل ابتسامتما أكثر من حبثه ون والج مرهق ىف

ذاك السن الطاون.

راقبت هالة البسمة الىت ولت وجه الشاب األمسر الطةيل الذى

يقف جبةارهِ واألمل الذى رسِ خطةطه ىف مقلتيه وهة ينظر إىل الرجل

وزوجته بتهاؤل وكأن لسان حاله يقةل:

 لة كانت تلك املجسنة قادر ولى هزمية املرض فمن ابب أوىل أنأفعل أان
وادت هالة بعينيما إىل زوجما املنشغل ابلنظر إىل هبة املشهى
الظاهر أمامه واخنهضت نظراهتا إىل يديه املعقةدتني فةق صدره مث
حتركت ببصرها إىل يديما الهارغتني فةق قدميما وهى تتسائل ون ماهية
الدفء الذى يسري اآلن بكف املرأ العجةز .ترى ماهة شعةر الدفء
دوما جتمل معناه ,ملاذا يظن هشام أبن
ذاك ,ماهذا السر الذى ستظل ً
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االهتمام فقط ىف مصاحبتما ُللستما العالجية ,وهة صامت ,متباود,
شار ًدا ىف الهراغ ,متجمِ الةجه ,خاوي النظرات وكأنه ينتزع منما صربها
ةضا ونه أيسه وخةفه من املستقبل .ألتهت هشام إليما فجأ
ليضع و ً
وشاهد نظراهتا متمركز فةق يديه بشرود ,اقرتب منما قليالً ,راقبت
أخريا ماذا أحتاج ,هل سيدومين
هالة يده وهى تتجه حنةها ,هل فمِ ً
اآلن؟ ,سيمسك بيدي ,ال  ..سيضِ كتهي بساوده إىل صدره .إال أهنا
أغمضت وينيما بيأس وندما استند بيده إىل ظمر املقعد املتمالك من
خلهما وهة مييل حنةها قائالً بغيظ:
 تلك املمرضة هناك مستهز للغاية ,سأهلا أحدهِ ون شىء مافصاحت بعصبية دون مراوا كمةلته وال مرضه الةاضح وليه
مجيعا أسهلما منذ ساوات وكأننا نعمل
والشمس احلارقة الىت نقف ً
خدم لديمِ هنا ,إمهال !!

***

47

رحيـل
هل هة اخلريف ح ًقا أم هى فقط الىت تشعر أبهنا حتيا فصةهلا األخري
من ومرها ,هل تساوي الليل والنمار جاء مصاحبًا هلذ املةسِ أم أهنا
هى الىت ترى ببصريهتا انعدام الزمن ىف املكان الذى ستذهب له قريبًا؟!,
تدهةرا وأصبحت حبيسة املنزل .ورقة شجر ابهتة سقطت
حالتما تزداد
ً
من مكان ما مرورا بنافذهتا ,ألصقتما الرايح القةية بزجاجما ٍ
لثةان مث
ً
وادت تجكمل رحلة سقةطما لألسهل بعد أن منحتما إشار أبن تستعد
للذهاب!.
تنهست هالة بعمق ومدت يدها حنة غجر الشعر املجبعثر ولى جبني
ابنتما جىن النائمة ولى ميينما ,واضعة يدها الصغري أسهل رأسما
ابسرتخاء وشهتيما منهرجتني قليالً تتنهس من خالهلما كعادهتا ,وقامت
بتسةيتما حبنان وهى تتحسس كل خصلة منما ببطء ممتزج بروشة
أانملما خشية من أن تةقظما .مث مدت يدها األخرى حنة جُلني ون
دائما تنمدات انومة رقيقة أثناء نةمما وكأهنا حتلِ
يسارها والىت تتنمد ً
بشىء سعيد ولى الدوام .ملسة يد هالة فةق جبينما جعلت حاجبيما
الصغريين ينعقدين قليالً بينما زمت شهتيما مث وادت مالُمما تسرتخى
وتسبح ىف حلمما من جديد .ترى هل مهارقتما هلما ستجعالهنما
تتأخران ىف النطق أكثر مما مها وليه؟ ,هل ستسمالن األمر ولى رؤى
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كأم بديلة؟ ,أم ستتغري مشاورمها حنةها بعد أن تسكن معمِ بنهس
املنزل وتنام مكان والدهتما ويعتادان وليما أكثر بكثري من كةهنا ُمرد
معلمة؟.
 هل أنقلمما إىل غرفتمما اآلن؟قاطعت وبار هشام خياهلا ون جمستقبل لن حتياه ,فالتهتت حنةه
ٍ
بشرود تغادره دون أن يجغادرها:
قائلة هبمس وهى حترك رأسما نهيًا
 -ال ,أريدمها جبةاري الليلة

أومأ برأسه مةاف ًقا واحنىن جبذوه حنة هناية الهراش ليسحب غطاءا
خهي ًها لنهسه مستع ًدا لقضاء ليلته بغرفة بناته ,فاوتدلت هالة ولى الهةر
جالسة ىف مكاهنا وهى تقةل بنرب خهيضة:
 هشام ,أبق هنامل ينتبه إىل نرب الرجاء الناطقة ىف صةهتا وال إىل نظر وينيما الىت
حتتةي وجمه وكأهنا تطبع بداخل مقلتيما مالُمه الطهةلية ببشرته
القمحية .مل يهمِ أهنا نظر وداع حترق قلبما شةقًا له .
اوتدل بعد أن محل الغطاء وتقدم حنةها اببتسامة مث احنىن اثنية يطبع
هامسا:
قبلة ولى شعرها ً

مجيعا بسمةلة ,وال أريد ازواجكِ
 ال داوى ,السرير لن يكهينا ًبتقلبايت الكثري  ,تجصبحني ولى خري
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وندما التهت لريحل أمسكت بكهه بةهن فاستدار هلا وللمر الثانية
مل يستطع قراء نظرهتا املتةسلة وهى تقةل بصةت مرجتف قليالً:
 أخشى أن تكةن هذه آخر ليلة يل و..قاطعما وهة ميسك بذقنما هبدوء ويرفع وجمما حنةه قائالً بثقة اوتاد
احلديث هبا معما وندما تقةل مثل هذه الكلمات:
 ال أريد أن أمسع منك هذا الكالم مر أخرى ,أنت خبريوستتحسنني مع العالج صدقيين ,أتركى هذه الةساوس جانبًا اآلن
صباحا كانت شاقة وليك للغاية,
واراتحى فجلسة العالج اليةم
ً
هيا اخلدي إىل النةم
مغادرا للغرفة إىل غرفة بناته ,التهتت هالة
قبلما مر أخرى واوتدل
ً
إىل املنضد الصغري جبةار السرير بتهكري إىل أن تنمدت ىف النماية وقد
حسمت أمرها .مدت يدها إليما وسحبت أحد دفاتر اللغة العربية
قلما كان جبةار الدفرت وهى تنةي كتابة
اخلاصة اببنتما جىن ,مث سحبت ً
رسالتني منهصلتني .
تنهست بقة وومق لتكبح دمةوما ُماولة تثبيت القلِ األزرق بني
أصابعما والىت اوتادت ابنتما جُلني وض خاصرته أبسناهنا وبدأت ختط
بيدها املرتعشة الرسالة األوىل وقد كانت كةصية وتذكار منما إىل ابنتيما
الصغريتني .كانت رسالة صغري ومةجز وهبا مرح وهبجة ىف ُماولة ايئسة
يةما ما أو يقرأها أحدهِ
للتخهيف ونمما وندما تقةمان بقراءهتا ً
وليمما .وىف بداية كل سطر منما حرصت ولى أن تجكرر نهس اُلملة
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دوما ,وكعادتى سأانم بغرفتكما دون
مرات ومرات " سأكةن حةلكما ً
أن ترايين".
أهنت رسالتما األوىل وانتمت معما تلك الصهحة الىت قلبتما ليقف
دائما
قلمما أمام صهحة جديد اتركة صهحة خالية بينمما كعادهتا ً
للكتابة ىف دفاتر بناهتا الصغري  .حترك القلِ ٍ
مبداد من قلبما مستع ًدا
لكتابة الرسالة الثانية والىت لن تستطيع أن تكذب هبا وتظمر البمجة
كما فعلت ىف األوىل ,فقد كانت مةجمة ملن امتلكما ومل متلكه ,لزوجما
النائِ ابلغرفة األخرى اترًكا رايح الةداع تعصف بقلبما الةحيد وجسدها
الراحل .
زفرت مر تلة األخرى وقد فقدت السيطر ولى ورباهتا النازفة
وهى ال تعلِ ملاذا قررت أن تكتب له ,هل تؤنبه أم تعاتبه برقة؟ ,أال
تكهي املسؤولية الىت ستقع ولى واتقه فةر رحيلما؟! ,ملاذا تشعر بتلك
الطاقة الغاضبة واملتضاربة بداخلما وكأهنا تريد أن تشمت به وىف نهس
الةقت تجشهق وليه مما سيلقى .وبرتدد كبري وبدون ختطيط بدأت تكتب:
 زوجي احلبيبمث تطمسما بتةتر حىت كادت الةرقة الرقيقة تتمزق بهعل رأس
القلِ املدبب ,إنطلقت الزفر األخري وقد قررت أن ترتك العنان لقلمما
معا يكتبان ما يريدان ,وما شأهنجا هى؟!
وقلبما ً

***
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ما إن دخل هشام غرفة بناته حىت ارمتى ولى أول سرير قابله
وأغمض وينيه وهة يشعر بعظامه أتن بشد من فرط اإلرهاق الذى
صباحا ىف جلسة العالج معما مث
يشعر به ,اليةم كان شاقًا للغاية,
ً
أوادها إىل املنزل ,وانطلق إىل ومله وكأنه جيرى خلف الةقت ليلحق
ضا منه قبل أن جخيصِ له اليةم كله ,فصديقه ىف الشركة ووده أبن ميةه
بع ً
صباحا قدر املستطاع ,ومله كمحاسب دقيق ج ًدا وحيتاج إىل
ون غيابه
ً
تركيزه الذهين الكامل ,وهذه األايم ومنذ أن تدهةرت حالة زوجته وهة
مشتت بكل ما حتمل هذه الكلمة من ٍ
معان ,اخلطأ الةاحد ىف رقِ واحد
رمبا يكلهه فقدان وظيهته ولى أقل تقدير! .انتهض فجأ من شروده
وندما ضربت رايح قةية زجاج النافذ املهتةحة وهة يشعر أن أطرافه
تكاد تكةن جتمدت ولى أثر تلك الضربة ,تنحنح وهة ينمض ليغلق
متاما مةخبًا نهسه ولى سروة انهعاله هكذا وكأنه طهل صغري ينام
النافذ ً
وحده ,واد إىل نةمه وهة يبتسِ متذكراً سخرية والدته منه وندما
انتهض أمامما هكذا ىف يةم من األايم ولى أثر صهعة مهاجأ لباب
الشقة وقالت له بسخرية الذوة " أحضر لك طاسة اخلضة " !.
من املستحيل أن ينسى ذلك اليةم مادام حيًا ,وكيف ينسى وةدته
مكةان طبقة رمادية رقيقة ابهتة فةقما
من اخلارج ومالبسه يعلةها الغبار ً
وقد دفنما للتة ,دفن زوجته .صةر جسدها امللهةف ىف الكهن وأخةهتا
الرجال حيمالنه ويدخالن به القرب ال ميكن أن يهارق جخميلته أب ًدا ,هل
هذا هة جسد زوجته ح ًقا؟,
هل ينصت إليمِ وهِ يدفعةنه ليخرج من ساحة القرب ويرتكما
وحدها ,تبيت أول لياليما ىف قربها املظلِ ,بال رفيق؟!
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وهل كان هة هذا الرفيق الذى خيشى وليما من ودم وجةده وندما
كانت تبيت ىف بيته؟ ,وىف غرفته ,وولى فراشه؟! .هل سيشكل القرب
فارقًا سةى ىف الظجلمة فقط؟!
هالة الىت كانت متأل البيت سعاد ىف بداية زواجمما مث اختهت
ضحكاهتا شيئًا فشيئًا وتراجعت صحتما ببطء حىت فارقما لةن احليا
وصارت جثة متحركة ,مث هامد !
كيف ينسى ويين والدته املتةرمتني من أثر البكاء وهى حتتضن ابنتيه
ىف صدرها بشهقة ,وقد أصبحتا يتيميت األجم ,كيف ينسى تلك العيةن
احلائر وهِ يتسائلةن ونما حبروف متعثر ونظرات ضائعة " أين أمى
"؟! ,كيف ينسى ظمره املنحين وكأنه يستعد حلمل املسؤولية الثقيلة
واُلديد وليه؟
وكيف ينسى يد أمه املمدود إليه بدفرت صغري إلحدى ابنتيه ختربه
أبن زوجته تركت له رسالة .وإن كان يستطيع نسيان كل هذا مع مرور
الزمن ,فكيف ابهلل أن ينسى ما كتبته له ىف رسالتما تلك بكلمات
مذبةحة وذاحبة ,تلك اللحظة شعر أبنه ال يقرأ الكلمات بعينيه بل
يسمعما بصةهتا الباكي ,وكأهنا هتمس بقلمما فةق األوراق ,تذكره,
تسأله ,ترجةه ,تقسة وليه ,تَبكيه وتجبكيه ,جحتبه ,وتناديه ,مث جهتدده!:
 هشام ,كتبت هذه الرسالة ىف آخر ليلة يل ىف بيتك ,هلتذكرها؟ ,وندما طلبت منك أن تبقى معي ,وندما رجةتك أن
تنتظر ,وندما كنت أحتاج إىل ضمتك أللهظ حياتى بصدرك,
ليكةن آخر ما أستنشقه هة وطرك ,رائحتك ,ولكنك رفضت
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وابتعدت ظنًا منك أبنك ستصحة كالعاد لتجدين ,وأان أسألجك
اآلن ,هل وجدتين اي هشام؟! ,هل صدقت اآلن شعةري أبهنا
آخر ليلة؟! ,أشعر اآلن أبنين من القسة لدرجة أن أسألك وأان
ولى يقني أبنين لن أمسع اإلجابة أب ًدا ,هل مسعتىن وأان أحتضر؟ ,أم
أنك كنت غارقًا بنةمك؟! ,هل وجدت جثيت ابرد ىف الصباح؟,
أم كان ال يزال هبا بعض من سخةنة نزوي؟
أان قاسية ج ًدا اي هشام ىف تلك اللحظة ,ليس قسة وليك ,بل
ألجلك ! ,نعِ ألجلك حىت ال تكررها مع غريي ,فأان أريدك أن
تعامل زوجتك األخرى معاملة طيبة لتستطيع هى أن جحتسن معاملة
بنايت ,بنايت فقط صدقين هة كل ما أفكر به ىف تلك اللحظة ,ال
تهعل معما كما كنت تهعل معي أرجةك ,أرجةك أحبما .
وندما تبكى ال ترتكما ,ضمما إليك.
وندما تهتقد أهلما كن أنت كل أهلما.
وندما تغضب وتثةر فجأ منك اولِ أهنا تهتقدك ,حتتاج ضمتك
وندما هتتف بك " ابتعد ",ال تهعل ,بل اقرتب أكثر !.
وندما تصرف ببذخ اولِ أبهنا تعةض نقص حبك واهتمامك هبا,
حتتاج واطهتك.
وندما تصرخ وتتممك مبا مل تهعله ,اولِ أبهنا ال تقصد ظلمك بل
تنطق مبخاوفما فقط ,مبا ميةج به صدرها وال تعلمه أنت.
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هشام ,أقةل لك هذا وأان مقبلة ولى ريب ليس يل حاجة ىف دنياكِ,
فأرجةك تَهكر يف كلمايت الىت أنطق هبا للمر األوىل وقد حالت
كراميت وكربايئي أن أقةهلا لك ساب ًقا وأتسةل منك حبًا .صدقين لقد
أحببتك بكل جةارحي ومل أكن أطمع ابلكثري ,أردت حبك فقط,
أردت ضمتك فقط ,أردت أن أصنع معك واملًا يغنيين ومن فقدهتِ
من أحبة ,لة كان العامل كله نبذين ووجدتك ,لكنت تكهي ,إال أنين
ضا ,فمن سيبقى يل سةى ضمة قرب رمبا ستكةن أرحِ يب
أضعتك أي ً
من ٍ
دوما.
قلةب تلهظين ً

خريا وأتكد أبنين سأكةن معمما ولى الدوام ,بكل
أوصيك ببنايت ً
طريقة ممكنة ,فاحذر غضيب.
زوجتك احملبة " هالة "

أغلق هشام الدفرت وهة يرفع رأسه بعينني ابكيتني ومشاور مضطربة
متضاربة.
ملاذا مل تتكلِ من قبل؟.
ملاذا مل تنبمه ألخطاءه؟.
ملاذا ضاع كل هذا الةقت هباءً وهة ال يهمِ؟.

إنه مل يكن يقصد ,مل يكن يقصد نبذها كما ظنت .

هنض والدفرت مازال بيده وذراواه متمدلتان جبةاره وأخذ يدور حةل
نهسه والدمع يقهز من مقلتيه وقلبه يغلي وحلقه يلهظ الكلمات
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كقذائف حترقه ويريد أن يتخلص من شد أملما وهة يمتف حبشرجة
ابكية:
 ملاذا مل تتكلمي من قبل؟ ,كيف أفمِ وحدي ما كنت ختبئينه يفصدرك؟ ,مل أكن أقصد ,صدقيين مل أكن أقصد ,أحببتك بطريقيت
ال بطريقتك ,هالة ,أجييب اي هالة أجييب ال ترتكيين أحرتق هكذا .
وبارته األخري جاءت كصرخة نداء غاضبة متأملة متحسر كتحسره
الذى جاء بعد فةات األوان ,فتحت والدته الباب مندفعة حنةه وقد
استمعت إىل صياحه الباكي وأخذت حتتضنه وتربت ولى كتهه وظمره
متما دون
حىت هدأت صرخاته قليالً وأخذ ينمت من فرط اإلنهعال مت ً
ووي ورأسه ملقا ولى كتف والدته:
 قةيل هلا اي أمي أنىن أحببتما كما أحبك والدي ,أخربيما أنين الأورف حبًا آخر غري هذا ,أحهظما ىف بييت ,أوفر هلا ما حتتاج,
أرواها وندما مترض ,ملَ مل تتكلِ؟ ملَ ؟ رمبا كنا سنتهاهِ! ,تبًا
لكرامتما تلك ,تبًا ,تبًا.

***

كان يكهي أن تقف وند مدخل املقابر ,فلماذا ظلت تتةغل خلف
يةما من األايم لذلك اتبعت
اُلناز ؟ ,رمبا مل تكن تتصةر فراق أمما ً
جنازهتا وقد غشت ويناها غاللة من الدمةع الصامتة ,حىت صعد
الرجال وقد هالةا وليما الرتاب ,اُلريان أصروا ولى مصاحبتما إىل هنا,
مل تكن معما امرأ واحد فجميع جاراهتا حذرهنا من الذهاب ,وبعضمن
ملَّحن إىل حترمي اتباع اُلنائز للنساء ,ولكنما أصرت ,وها هى تقف
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وحيد ولى مشارف القرب بعد دخةل الرجال املصاحبني هلا للمسجد
الصغري ابُلةار ألداء صال اُلمعة .
كتهت ذراويما ,أطرقت برأسما ,راقبت ظلما ,وهى ختطة خطةات
واهنة يف ُماولة للةصةل إىل السيار الىت ستنتظر بداخلما حىت وةدهتِ
إليما لجيعيدوها معمِ إىل املنزل ,ولكن غاللة الدمةع كانت تزداد قتامة
وثقالً مبقلتيما وهى تتذكر معاان والدهتا قبل أن متةت ,بل قبل أن
تقتلما !
وندما وصلت هلذه النقطة اوتصر قلبما برود ثلجية مهاجئة ,سرت
ولى طةل ظمرها حىت استقرت ىف هنايته وهى تتذكر جسد والدهتا وهة
حيرتق ابلكامل وتدور جبنةن متخبطة ىف نرياهنا بني جدران غرفة املكتب,
تضرب بيديما كل شىء تصطدم به وتصرخ صرخات بشعة لن تنسما
يةما ,صراخ ممةل مزق ستار الصمت ابحلي أبكمله ,ألسنة هلب
ً
ودخان غشت جدران غرفة املكتب ووندما حطِ اُلريان ابب املنزل
أخريا كانت قد تهحمت واستقر جسدها خلف املقعد الضخِ ,وهى
ً
تقف بعي ًدا أمام الغرفة املهتةحة ,تشاهد ,وفقط !.
كانت حتبه ,بل تعشقه ,ولكن حبه مل ينجح ىف شهاءها من مرضما
متاما ,أما
النهسي الذى َخ َهت وطأته بعد زواجما به ,ولكنه مل يذهب ً
بعد مةته هبذا الشكل املهجع فقد أصبح املرض يقارب اُلنةن ىف
أوراضه ,متزق ألجل فراقه شعرها واجز ون استكمال احليا بدونه,
أوقهت زمنما بني يديه ,فماذا سيبقى بعده إال الرحيل إليه؟! ,رمبا كانت
فلِ تبخل ولى أمما أبن تلحق به !.
هى سببًا مبقتل أبيماَ ,
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وها هي قد أصبحت وحيد فعليًا ,ببيت خيشى الناس ولةجه وقد
متاما ,ال زال لديما البعض,
أمسةه ببيت اجملانني ,نعِ وحيد  ,ولكن ليس ً
ومنمِ صديقتما الةحيد  ,هالة الىت اختهت هى وطهلتيما فجأ منذ,
منذ مىت؟ رمبا شمرين أو ثالثة ال تذكر ,واألغرب أهنا مل تسأل ,اكتهت
بقةل مدير دار الروضة أبن والد جىن و جُلني مريضة للغاية ,أم اكتهت
برسالة نصية من هالة مؤلهة من كلمات قليلة فقط:
 بنايت اي رؤى ,بنايت ىف ومدتكنعِ هى تعلِ أهنا مريضة فما اُلديد وملاذا القلق؟! ,سيعةدون
حتما ,رمبا هِ ىف سهر ما ,نعِ رمبا ,من يدري!
ً

هل األمل الذى يعتصر قلبما اآلن هة أمل فراق ما تبقى من وائلتما
فقط ,أم أمل الةحد الىت ستزداد وتنمش ما تبقى من انسانيتما ,وهل
تبقى من آدميتما شىء بعد ما فعلته أبمما؟!,

تةقهت حركتما مع تةقف جسدها فجأ وقد ودوت الذكرايت وند
هذا احلد وودَّلت من وضع النظار الشمسية القامتة فةق وينيما رغِ
غياب أشعة الشمس بهعل الرايح القةية احململة بغبار ورمال القبةر من
حةهلا وقد أدركت أهنا قد اتهت بني املدافن واختلف الطريق وليما,
كثريا ,وهي اآلن ال ترى أحداً مير هبا لتسأله,
ابتعدت نعِ ولكن ليس ً
دارت حةل نهسما وهى ترفع أانملما تتلمس وجنتما املبتلة من أثر
الدمةع ,مث قررت أن متشى ىف خط مستقيِ لتصل إىل ذاك املنعطف
الىت رأته وهى تشرأب برأسما وتستطيل ولى أصابع قدميما الطةيلة
لعلما ترى منهذاً من بعيد .
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سارت جخطةات متعجلة متحسسة طريقما والصمت حيةم حةهلا,
يقلقما ويثري خماوف قدمية برأسما ,رائحة املةت تنبعث من كل اجتاه,
تجرى هل جحياسبةن اآلن ولى ما فعلةا ىف دنياهِ ,مباذا جييبةن ,هل
ٍ
بذنةب أم ينعمة َن بتةبة؟! ,أجهلما نباح كلب يهر ىف الطريق
يجع َذبة َن
مجت الريح فأسروت حتث اخلطى حىت
الغري مممد من بعيد وقد َس َ
بدأت تلمث بقة وتتعثر خطةاهتا الىت اقرتبت إىل الركض واستحال
سةاد مالبسما إىل الرمادي بهعل الغبار املتناثر واألكياس البالستيكية
واألوراق املجمزقة املتطاير من حةهلا وامامما بهعل الرايح ,حلظات أخرى
صةات ما
مةاراب قليالً ومسعت ً
و تراءى هلا ابب إحدى املدافن القريبة ً
ٍ
آت من الداخل ,ظنت ولى الهةر أبنه أحد الزائرين هلذا القرب ,وأهنا قد
أخريا مرش ًدا لتلك املتاهة احلجرية الىت ضاوت هبا ,صعدت
وجدت ً
السلِ الصغري واستندت بكهما ولى حافة الباب وهى تنظر للداخل
ج
وتتنحنح خبهةت دافعة الباب خبهة قليالً وتتقدم خطةات بطيئة متمملة
حنة شاهد القرب ابحثة ون مصدر أصةات تجشبه اهلمس ,إرتهع حاجباها
متاما ,ال أحد ولى اإلطالق !
دهشة وندما وجدت املكان خاليًا ً
هل كانت تتخيل أم ماذا ؟!

نهضت القلق ونما وهى تشرع ىف اإلستدار للعةد ولكن جسدها
ارتج للخلف بقة قبل أن تجكمل استدارهتا وارتطمت أبحد حةاف
الباب احلديدي خلهما بقة فأغلقته لتصبح وحيد ابلداخل ,اتسعت
وينيما بذهةل وروب وهى متجمد تنظر إىل غطاء القرب الذى بدأ
يتالشى فجأ أمام انظريما وكأن ذرات ترابه وأحجاره تتبخر ىف اهلةاء
بسروة كبري وتغيب ىف السماء الىت أكهمرت فجأ وأظلمت ,بضجيج
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يكاد يصِ أذنيما ,تعرى القرب وظمر جليًا من الداخل ورأت اُلسد
املسجى بداخله ُماطًا ابلكهن األبيض ووجه مكشةف أمامما ,ال ليس
وجمه ,بل وجمما ,إهنا امرأ .
حاولت أن ترتاجع ولكن قدماها جتمداتن ون احلركة فسقطت ولى
هلعا فةق الرمال املبعثر ولى أرض املدفن وغاص قلبما بني
ركبتيما ً
حاولت أن
أضلعما ,حىت شعرت جبنةن نبضاته تكاد خترتق حنجرهتاَ ,
جز ىف قاع حلقما ,وندها أدارت املرأ وجمما
تصرخ ولكن صةهتا اجحتج َ
الشاحب إليما شحةب املةت وقد رحلت ونه ألةان احليا وغارت
مقلتيما للداخل ,تعرفت رؤى ولى مالمح املرأ وحاولت الصراخ
ابمسما ,هالة ! ,ولكن صةهتا مل يصل لهمما أب ًدا ,صةت مهس هالة كان
أشبه برايح تعرب جبةار أذين رؤى فاتسعت وينيما وندما فممت ما
مهست هلا به والذى مل يكن سةى كلمتني فقط " بنايت  ..بنايت " .

***
مندفعا حنة جسلِ الشركة اخلارجي ,حيمل جسرتته
خرج من ومله
ً
أبصابعه خلف ظمره وقميصه غري جممندم مهتةحة أول ثالثة أزرار منه
بعبث وكأنه خارج من معركة ما للتة ,اتبعته ويةن رجال األمن أسهل
البناية بهضةل وتساؤل ,بينما جتاهل نداءات وادل صديقه و زميله ىف
العمل املتكرر والذى حاول اللحاق به قبل أن يبتعد ولكنه مل جيبه ,لقد
جخصِ له منذ قليل ثالثة أايم أخرى من راتبه ولى أثر مشاجر افتعلما
هة وندما أخطأ متدرب ىف أحد أرقام احلساابت ,مل يكن ُمرد شجار أو
انهعال ,لقد أمسك بتالبيب املةظف وهة يصرخ به ويسبه ,حاول
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زمالؤه هتدئته ولكنه مل يستجب لتحذيرهِ حىت مسعه مدير فرع الشركة
الذى اكتهى ىف املر السابقة مبجرد لهت نظره وتةبيخه ,أما هذه املر
فلقد جتاوز حدود العمل بكثري ,شمر تلة الشمر وهة يهقد أوصابه
واتزانه وحب زمالئه بسبب سلةكه العنيف والغري مربر من وجمة
نظرهِ ,ال يعلمةن ما يعانيه بعد فقداهنا ,الندم واألمل أصبحا يلةكانه بني
فكيمما ,املسؤولية الىت ابتت تثقل كتهيه جتاه ابنتيه بعد غياب والدهتما
واجزا أمام حروف جىن و جُلني املبعثر ال
مل يعد حيتملما ,كل يةم يقف ً
يستطيع فمِ مجلة مهيد منمما ,ال يستطيع التعامل معمما ,أكتشف
وألول مر أنه مل يكن والدمها فعليًا ,ال يعرف ونمما أى شىء ,ماذا
أتكالن ,كيف تنامان ,ماذا يهعل وندما تستيقظ أحدمها ليالً ابكية من
وأحياان جمبللة فراشما ,تنادي أمما وتبحث ونما ىف مجيع غرف
نةمما
ً
املنزل وىف النماية جتف دمةوما فةق وجنتما وهى تنام مرغمة وشمقاهتا
متةاصلة تشق صدره ,ال يعلِ ماذا يهعل .
هل كنت حتملني كل هذه املسؤولية اي هالة دون أن أدري ,دون أن
أحياان أتساءل ماذا تهعلني طةال اليةم ىف غيايب ,اليةم
كنت ً
أشعر ,بل ج
ولمت ,اليةم أدركت ,اليةم أانم ىف فراش ابرد وحدي ,أفتقد حىت
شجارك معي ,أفتقد روحك الدافئة ,حبك الصامت يل .ملاذا ال نشعر
ذهااب بال وةد ؟.
بقدرهِ إال بعد أن يرحلةاً ,
أحتاجك اي هالة أحتاجك بشد !.

وندما واد إىل منزله مر ىف البداية ولى شقة والدته ولكنه مل جيدها,
ضا ,ترى أين ذهبت؟ ,صعد إىل شقته اليت مل يعد
ومل جيد البنات أي ً
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اندرا منذ وفا زوجته وانتقل هة وبناته للعيش ىف شقة
يدخلما إال ً
والدته بعد أن أصبحت الةحد صديقمِ األوحد ,دارت وينيه ىف
األركان وهة مازال يقف ولى وتبتما ,نةافذ شقته كانت مغلقة والستائر
متاما ,الغبار يعلة األاثث والسجاد
حتجب ونما الشمس كما تركما ً
واحلةائط ,كانت تعج ابألصةات واحلركة واحليا  ,واآلن صامتة كالقرب
بال زوار.
مل يستطع أن خيطة خطة للداخل إال قبل أن ميد أانمله ليجضيء
املصابيح ,ووندما دخل مل يغجلق الباب خلهه ,تريثت خطةاته وهة يلج
غرفة الهتيات ويشعل ضةئما ىف البداية قبل أن يلهما بعينيه ٍ
لثةان ,ترى
ج
أين خبأت والدته الدفرت الىت كتبت فيه هالة خطاهبا األخري له ولبناته,
لقد خشيت وليه والدته اإلهنيار مر أخرى فخبأت الدفرت ومل ختربه
مبكانه ,كانت لديه رغبة قةية ىف قراء وصيتما ُلىن و جُلني ولكن والدته
مل متمله فاستطاع ابلكاد قراء كلمات مبعثر هنا وهناك ىف الةرقة,
تعلقت وينيه فقط ابلكلمات الىت كررهتا هالة للبنات وهى تطمأهنما
قائلة مر ًارا وتكر ًارا:
دوما ,وكعادتى سأانم بغرفتكما دون أن ترايين
 -سأكةن حةلكما ً

ترى ماذا كانت تقصد بتلك اُلملة وماذا كانت تعين بتحذيرها إايه
وندما كتبت له " أحذر غضىب " !
ىف تلك اللحظة نبأته حةاسه أبنه مل يعد وحي ًدا ىف الشقة وندما مسع
قادما حنةه وشعر بكف
صةت حهيف ثياب كحهيف أوراق الشجر ً
رغما ونه
ابرد تةضع ولى كتهه من اخللف ,التهت ً
فزوا وقد صدر منه ً
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شمقة مكتةمة ,وما أن اكتملت استدارته حىت واجه وينيما وهى حترك
رأسما وولى شهتيما ابتسامة ساخر وتقةل:
 العادات القدمية ال متةت !ددا وهة ميسحه
زفر بقة والشحةب يةدع وجمه وتعةد إليه احليا جُم ً
بكلتا يديه مث ينظر هلا وهة يرفع وينيه إليما بعتب قائالً:
 ال أولِ ماهى هةايتك ىف إفزاوي هكذا كلما حانت لك الهرصة!ضربت والدته بعصاها ولى األرض وهى تضحك خبهةت قائلة:
 ال أستطيع أن أفةت ولى نهسي فرصة رؤيتك وأنت مذوةرهكذا كاألطهال
زفر من جديد وختطاها حان ًقا وخرج من الغرفة مث من الشقة كلما
هابطًا إىل األسهل ومازال قلبه حيارب ليعةد إىل نبضاته الطبيعية ,تستغل
والدته كل فرصة ممكنة إلفزاوه مبتعة وجيبة وكأهنا تلمة منذ أن ولمت
ابلهةبيا الىت تجصيبه ىف األماكن املمجةر واألصةات العالية املجهاجئة
جبةاره .
حتةلت مالُمه من التشنج واحلنق إىل احلنة واهلدوء وندما وجد
ابنتاه تقهان ولى وتبة ابب شقة والدته ويرتداين مالبس دار الروضة
املخصصة هبما ,جىن تجكتف يديما فةق صدرها وحتاول أن تضغط
جرس الباب بلساهنا و جُلني تدفعما بعي ًدا ون زر اُلرس بتقزز وهى
تنظر إىل لسان أختما وكأنه قد حتةل إىل ثعبان يريد ابتالع فريسته
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بربود ,أسرع ابخلطى حنةمها ومحلمما فجأ حتت ذراواه وهة يدخل هبما
شقة والدته هات ًها حبب:
 أيتما املشاغبتانحلقت هبِ والدته وأغلقت الباب خلهما ووقهت تنظر إليه وهة
يدغدغمما ومها تضحكان بصعةبة وتنظران إليه نظرات مندهشة لعدم
اوتيادمها ولى مداوباته أو التقرب منه ,تقدمت والدته وجلست ولى
األريكة العتيقة جبةارهِ وهى تقةل بال مقدمات:
 لقد وجدت لك وروس مناسبةتةقف ون احلركة وضاوت نظراته مع اختهاء ابتسامته ابلتدريج فلِ
يبقى منما سةى شبح ابتسامة مرسةمة فةق وجه حزين بينما ضحكات
البنات كانت تصله وكأهنا صدى يرتدد من بعيد ,ألن تيأس أمه من هذا
احلديث ,ألن متل أب ًدا؟!.
يكهي هالة وما سببه هلا من أمل ووذاب ,حىت آخر رمق هلا ,هل
ضا حىت متةت مكتةية بناره !,
يجدخل امرأ أخرى ىف حياته ليعذهبا هى أي ً
كررا بتصميِ هذه املر :
رفع رأسه وندما مسع حديث والدته جم ً
 هشام ,كن واقعيًا ,أان أحترك بصعةبة وأختك وصبية ملةلة حتتملزوجما ابلكاد ,وال تسأل ونا سةى ىف املناسبات فقط ,والبنات
حيتجن إىل أم تروامها ,اليةم تعبت بشد وندما ذهبت هبما إىل
دار الروضة وهناك حبثت ون واملة أتتى لتأخذمها كل يةم إىل
هناك وتعيدمها اثنية ىف آخر اليةم .
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لقد استطعت أن أجد خمرج لتلك املشكلة أما بقية مسؤوليتمما فأان
ال أستطيع حلما ,أان أوتىن بنهسي بصعةبة اي ولدي
هنض واق ًها وهة يضع كلتا يديه حةل خصره وغصة جمسننة والقة ىف
حلقه ال فكاك من أملما ,يكاد يتنهس بصعةبة وهة يشعر هبا تقف
جبةاره وتقةل إبصرار:
 إهنا حتب بناتك ولديما استعداد لرتك وملما و..هتف وهة يستدير حنةها متسع العينني:
ضا؟!
 هل هى تعمل أي ًساخرا وحروفه تقطر
حاولت احلديث ولكنه قاطعما وهة يضحك
ً
بؤس ومرار :
 تعمل! ,زوجة أخرى تعمل ,ماشاء هللا ,مث خنةض حرب ضروسبعد الزواج لرغبتما ىف العةد للعمل ,ومشاجرات ال تنتمي ,وأمل
ووذاب مث مةت .
 ايولدي هى سترتك العمل إبراداهتا وستـ..قاطعا أمه من جديد وقد صارت ويناه محراء بلةن الدم من
صرخ م ً
فرط انهعاله وهة يسرتجع حلظات شجارمها ىف أول وام مر وليه بعد
زواجه األول:
ضا إبرادهتا من أجلي ,مث ماذا ,أمل تشمدي
 هالة تركت العمل أي ًبنهسك ولى حرهبا معي لكي تعةد لعملما؟! ,ال اي أمي  ..ال
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وألف ال ,لة كانت هذه الهتا هى آخر امرأ ولى وجه األرض ملا
تزوجتما أب ًدا.
صافعا
وقبل أن تستةوب كلماته كان قد خرج من الشقة بنزق
ً
الباب خلهه بقة معلنًا رفضه الصريح لرؤى دون حىت أن يعلِ من هى.

***
ها هى قد جرفضت كما تةقعت من البداية ,وقبل أن يراها من

األصل ,فكيف لة رآها؟ ,رفعت رؤى رأسما إبحباط ختشى النظر لعيين

والد هشام حىت ال ترى انعكاس هزميتما ىف معركة مل تبدأ بعد وهى
تسمعما تتنمد حبسر قائلة:

 أولِ ايابنىت أنك وافقيت ولى مضض ,لقد حكت يل هالة رمحماهللا كل شىء ,وأان اآلن وجمي منك ىف األرض ,ال أولِ ماذا
أفعل

ضغطت رؤى الدفرت الذى تركت به هالة الةصية والرسالة بني يديما

رغما ونما قبل أن تقةل بصةت اليكاد يجسمع:
ابنهعال وتةتر ً

 -ال وليك اي خالة ,املمِ اآلن هة مصلحة جىن و جُلنيً ,أاي كانت

من سيتزوجما البد وأن تكةن رحيمة تستطيع التعامل مع حالة

الهتيات بعد أن انزوات هكذا .
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أومأت والد هشام برأسما مؤكد وهى متط شهتيما حبري  ,أين جتد

من تتةفر هبا هذه الصهات ,لقد شاهدت فتيات جكثر ىف املركز الطيب

كلما ذهبت للحجامة أو التحدث مع وبري هناك ,فمل جتد وندها

مطلبما؟ ,هنضت واقهة متكأ ولى وصاها بضعف وظمر منحين وقد

وقدت العزم ولى أال ترتك وبري إال بعد أن تجرشح هلا أكثر من فتا
مناسبة لظروف ولدها وبناته ,ال سبيل آخر أمامما .

***
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اقرتان
وادت والد هشام إىل منزهلا بعد أن تركت رؤى ولى حالتما

املجحبطة تلك ,وبرغِ تعاطهما معما إال أهنا وجدت نهسما تذهب من
فةرها إىل مركز العالج الطبيعي حيث وبري وفتياهتا ال جكثر من حةهلا,

فمصلحة ولدها ىف املقام األول ,واملسؤولية امللقا ولى واتقما أكرب
وندها من اُلميع ,ومن أجل العالقة القةية الىت استطاوت والد هشام
تكةينما مع وبري ىف الهرت املاضية ,استمعت هلا األخري للنماية بصرب مث

وودهتا بصدق ابلبحث اُلاد هلا ون زوجة مناسبة ,ضربت وصاها ولى

الدرج وهى تتكأ وليما بشرود مستند إىل بعض األمل لتصعد
الدرجات إىل حيث شقتما ووندما أدارت املهتاح ىف الباب مسعت
خطةات سريعة تصعد إىل نهس الطابق ,التهتت واقد حاجبيما مث ما

لبثت أن انهرجا ابنشراح وتغضنت زوااي وينيما اببتسامة ُمعد وهى

صعةدا جبسده النحيل
السلِ برشاقة
ً
ترى وادل صديق ولدها يقهز ج
ويبتسِ هلا وهة جحيييما مبرح:
وأخريا التقينا اي مجيلة !
ً
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ضحكت والد هشام وهى ترحب به بشد وتدوةه للدخةل,
وادل هة الةحيد القادر ولى إضحاكما مبرحه املعتاد ,حتبه كةلد ٍ
اثن هلا
دوما من قدره املجشابه لقدر هشام ىف كل شىء تقريبًا ,هة
وتتعجب ً
ضا رحلت ونه زوجته وتركت له طهل حديث الةالد وقد فاضت
أي ً
روحما إىل ابرئما أثناء والدته ,الهارق الةحيد بينمما أنه وزوجته كاان

واشقني ,وبعد فراقما رفض كل حديث ون زواجه خآخرى ,مل يكن
يتصةر امرأ أخرى جبةاره بعد حبيبته الراحلة ,وانشغل ابالوتناء بطهله

مبساود والديه ,حىت هذه اللحظة !.

وندما دوته للجلةس ىف الداخل وهى تستعد لدخةل املطبخ

ضا مث سأل ون هشام فتنمدت أبسى
إلحضار مشروب له أوقهما راف ً
وهى تشري برأسما للغرفة الداخلية:
 -انئِ كالعاد جبةار بناته

استدارت لتعةد إىل املقعد اجملاور له وهى تستند كليًا ولى وصاهتا
بكلتا يديما مث تركن بذقنما إليمِ متابعةً بعدم رضا:
انئما كما ترى اي ولدى
 بعد وةدته من العمل يقضي معظِ يةمه ًارتكز وادل إىل فخذيه مبرفقيه وهة يطرق بكعب حذاءه األرض

متمتما:
قليالً ً
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 -أصبحت أوصابه ولى احملك ,كل يةم يهتعل مشكلة ما مع

أحدهِ

انظرته بقلق بينما هة ينمض وأيتى مبقعد خشىب وتيق يضعه أمامما

مةاجما هلا ُماوالً احلديث جبدية:
بشكل وكسي مث جيلس فةقه
ً

متاما
 -أمسعي اي خاليت ,البد وأن تزوجيه ,إن تزوج جحلت مشاكله ً

صدقيين

ملعت ويناها ساخر وهى تشري إليه بذقنما هاتهة:
 انظروا من يتكلِ !!مدافعا ون نهسه:
رفع كلتا يديه ابستسالم ً
 ال ال ال ,خالىت أان جخمتلف بل أنت جمتخلفحاول أال يقمقه بقة ولكنه مل يستطع منع ضحكة والية ابلظمةر

معتذرا وهى ترمقه ليصمت فهعل ولى
لثةان قبل أن يكبتما بكهيه
ً
مضض قبل أن تشري إليه ليقرتب ابنتباه اتم وقد بدا وليما أهنا ولى
وشك البةح بس ٍر وظيِ ,فاقرتب وهى هتمس له:
 -زوجته رمحما هللا كانت قد حدثتىن قبل وفاهتا ون فتا وحيد

ضا ,واودهتا
تعمل ىف دار الروضة القريبة من هنا وهى معلمة للطهلتني أي ً
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ود مرات وتعرفت إليما وهى فتا طيبة ومؤدبة للغاية وحنةنة ج ًدا
ولى األطهال .

يسارا بتذمر وهى تستمر ابهلمس
سكتت هنيمة مث أشاحت بةجمما ً

بعد أن مصمصت شهتيما:

 ولكن احملروس ولدي رفضما دون حىت أن يراها مبجرد ولمه أبهناواملة .

أومأ برأسه مؤك ًدا وكأمنا يساندها ىف تذمرها وهى تتابع أسرارها
احلربية مغمغمةً:
 حىت بعد أن أخربته أبهنا سترتك العمل ظل ولى رفضه وثةرته .واشتعلت ويناها حبماس جاء كزائر جديد ولى حديثما وهى تلةح

بيدها بتصميِ حىت كادت أن تجصيب وينيه:

 مخس فتيات رأيتمن وأان ىف مركز العالج الطبيعي الذى أتعاجلفيه ولقد وودتين الطبيبة هناك أبن أتيت إيل ابملزيد ,بيين وبينك
الطبيبة صديقيت ولكنين ال أحب التهاخر كما تعلِ !.

كان يةمىء برأسه بال تةقف وهة يرهف مسعه هلا وما إن انتمت حىت

قال خبهةت يبادهلا أسرارها:
 -هل هى مجيلة؟!
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وقدت حاجبيما بتهكري لنصف دقيقة كاملة قبل أن تقةل برتدد:
 ال أولِ اي ولدى هل يصح أن أصف لك امرأ منتقبة أم الشا قبل أن يمتف بغرابة:
رفع حاجبيه منده ً
 العروس منتقبة؟! إهنا حىت غري ُمجبة اي معتةه أنت من قلت أبهنا منتقبة أان أحتدث ون الطبيبة أيما املجختلأواد رأسه إىل الةراء إبدراك متأخر:
 آآه  ,فممتُمددا مصمصت شهتيما وهى تنظر له مستمجنة جمله املطبق وهى
ً

تتحسر هبدوء:

 يبدو أن ولدي ليس هة احملروس وحده كما كنت أظنحرك رأسه نهيًا وهة جييبما :
 صدقيين اي خاليت ,احملروسني جكثر ىف هذه البلد اُلميلرغما ونما ابتسمت ابتسامة واسعة وهى هتز رأسما متعجبة قبل أن
ً

تنظر ىف وينيه مبكر متسائلة وقد ظمرت هلا ملعة حديثة ىف وينيه:
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أخريا ,أليس كذلك؟
 وادل ,أنت قررت الزواج ًُمددا:
اتسعت ويناه بدهشة قبل أن يراوغ ً
ضا ,قليب الصغري ال حيتمل؟
 أوتقرأين األفكار أي ًهنرته جبدية هذه املر متجاوزً ون مزاحه الثقيل هاتهة بةجمه:
 لن تهلح مراوغتك ,أنت قررت الزواج ,صحيح ؟متمراب من وينيما:
أطرق برأسه أمام ذكائما ومعرفتما به وقال معرتفًا ً
 أان رجل ىف النماية اي خالىت وأحتاج إىل شريكة حلياتى ,والطهلضا حيتاج إىل وائلة متكاملة ,ولكنين مل أجد امرأ ابملةاصهات
أي ً
الىت أريدها بعد .

انظرته هبدوء وهى تهكر ىف الدقائق القليلة السابقة ,وندما انتاهبا

احلزن ولى وحدته للحظات ووشقه المرأته املتةفا  ,والذى بدأ ينحصر
جبةار تلك اللمعة املضيئة ىف وينيه جملرد أن أواد التهكري ىف املسألة,

وتضع نهسما ىف كهة امليزان األخرى وهى الىت وهبت ومرها لرتبية
ولدها بعد رحيل زوجما وصممت ولى أال متنح نهسما لغريه ممما

حدث .

ملاذا تقارن اآلن وهى من سعت للبحث ون وروس لةلدها مبجرد

يتلبسنا
أن ولمت مبرض هالة املميت ,أهة ذاك دور البطةلة الذى
ج
دوما وندما يتعلق األمر ابآلخرين؟! ,أم هى فقط جسنةج احليا ؟.
بعةارضه ً
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بتهمِ:
وجدت وجمما يرتهع تلقائيًا حنةه وتسأله ج
 هل تريدىن أن أرشح لك واحد ؟ازدرد ري ًقا ومهيًا وتنحنح ليجلى حنجرته أو لجيخهى ارتباكه رمبا وهة

جييب بتممل:

 أوجبتين مةاصهات العروس الىت رفضما هشام دون أن يراها,فقط أريد أن أورف ,هل هى مجيلة؟

تعجبت أكثر وهى ترفع كتهيما حبري وتقةل:
 أنت وذوقك كيف !زفرت بنهاذ صرب منما وقد احتدم الصراع بداخلما ,ماذا تهعل ,هل

تجعطى فرصة أخرى لـ هشام رمبا يجعيد النظر فمة األنسب هلا ,أم تعتمد

أخريا
ولى وود وبري وترتك لـ رؤى فرصة مع وادل ,حسمت أمرها ً
بقرارها أن ترتك األمةر والقة بعض الشىء ومتسك ابلعصا من
املنتصف فقالت:

 بجىن ,كل رجل وله ذوق خمتلف ,فمثالً ىف املاضى كانت الهتاممتلئة القةام هى األمجل ىف وني الرجال وهى ذات احلظ األوفر ىف
طلب يدها للزواج ,أما اآلن فرمبا الةضع خيتلف بعض الشىء,

رمبا تكةن مجيلة ىف ويناي ولكنما ال تعجبك ,أنت وذوقك !
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رأته يجغمض وني بينما يبقى الثانية مهتةحةً وهة ينظر هلا بريب هات ًها

إبدراك:

 خالىت ,أنت تالوبيين !ضربت وصاها ىف األرض حانقة وهى تنمض صائحة فيه ونظراهتا

حتيد بعي ًدا ونه:

 أمسما رؤى وأنت تعرف ونةان دار الروضة ,أذهب وانظر إليما,وال تتحجج يب ,سأذهب ألوقظ صديقك املخبةل مثلك !

تبعتما نظراته وهى تلج الغرفة األخرى وهة ميرر أصابعه بني

مهكرا ىف األمر جبدية أكرب ,سيهعل ما قالته
خصالت شعره الكثيف ً
حبنق قبل أن تنصرف غاضبة ,سيذهب ويراها ويتحدث إليما رمبا
تعجبه ,ابلتأكيد هالة لن تةصي إال بهتا أتمنما ولى ابنتيما وبيتما ,لن

مستمرا ىف خافقه
وجعا
حتما فمى قد تركت ً
أتخذ مكان زوجته السابقة ً
ً

الذى كان يعشق كل تهصيلة هبا ,رمبا تساود رؤى ىف تسكني هذا األمل

وتجعيد إىل روحه الراكد حملة من حيا غادرت بال وةد  ,ومل ال؟! .

***
 -أنت تجشبه األطهال ىف تشبثك مبا تريد اي وادل ,سأنصرف حاالً
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كانت العبار احلانقة لـ هشام الذى ألقاها وهة يدس كهيه جبييب

بنطاله وهة يستدير مستع ًدا لالنصراف ولكن وادل متسك مبرفقه بقة

وهة جيذبه ليعيده جبةاره أمام السةر اخلارجي لدار الروضة هات ًها برجاء:
 -وترتكين وحدي ىف هذا املةقف؟!

زفر هشام بعدم رضا وهة يلةم نهسه ولى استسالمه لرغبات

صديقه املراهق الكبري ,وندما أخربه وادل برغبته ىف االرتباط مر

أخرى ,ابرك هشام هذه اخلطة اُلديد الىت كان يتةقعما منذ أسابيع

ددا ,ولكن ال ينكر أنه فةجىء
وهة يشعر حباجة صديقه للزواج جُم ً
وندما ولِ برغبة وادل ىف الزواج من نهس الهتا الىت رشحتما له والدته
من قبل ,ومع تصميِ وادل الذى مل يستطع الهكاك منه اضطر إىل

اإلنصياع له ومرافقته إىل دار الروضة لرياها صديقه من بعيد أوالً حىت

إذا أوجبته يقهز إىل اخلطة التالية وحيدثما ون رغبته بزاير رمسية لبيت
وائلتما ,ىف البداية رفض الذهاب معه بشد فاألمر برمته ال خيصه,

ولكن وادل قطع وليه الطريق مبكر وهة يسأله إن كان قد أواد التهكري
فيما كعروس مستقبلية مما جعله يزفر ىف النماية جمعلنا مةافقته وها هة
اآلن يقف جبةاره كمراهقان يتسكعان أمام مدرسة للبنات فقط !.

جاءت أمام وادل الهرصة الىت كان ىف انتظارها منذ ساوة ولى

األقل ووربت إحدى وامالت النظافة من البةابة الداخلية للدار ومرت

ابحلديقة الصغري حىت تةقهت أمام صندوق القمامة اخلارجي ومهَت أبن
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سريعا حنةها
تضع به أحد أكياس القمامة الكبري السةداء ,حترك وادل ً

ورآه هشام يتبادل معما احلديث قليالً قبل أن يدس ىف يدها ورقة مالية

ما ورآها تبتسِ له وهى تجشري أبصبعما إىل كلتا وينيما وتستدير لتعةد
للداخل ,قطب هشام ما بني حاجبيه بضيق وهة يتةقع احلديث الذى
دار بينمما ,مل يكن استياءه بسبب احلديث نهسه ,بل للطريقة السملة

دوما ليحصل ولى ما يريده ببساطة ال تجذكر طاملا
الىت يستخدمما وادل ً

ميلك مثنه !.

وضع وادل يديه اببتسامة زهة ىف جييب بنطاله اُلينز وهة فخةر

بذكاءه وحيث اخلطى حنة هشام احلانق الذى ينظر ىف ساوته كل اثنيتني

تقريبًا ,ووندما اقرتب منه هتف هشام بقلة صرب:

 وادل ,أمامك مخس دقائق فقط وسأتركك هنا وأنصرف ,اليةمالدراسي أوشك ولى اإلنتماء ولة حضرت أمي صدفة ووجدتين

هنا لن مير األمر هكذا ببساطة ,وأنت تعلمما جي ًدا .

مل يكد ينتمي هشام من إلقاء وويده ,حىت وجدا العاملة تعرب الباب

خروجا مر أخرى وتتجه حنةمها اببتسامة واسعة متأملة وتجسرع اخلطى
ً
حنةمها بنظرات تلمع ابلنصر املؤزر! ,اقرتبت العاملة منمما وهى متد
يدها لـ وادل ابهلاتف احملمةل ,وابلرغِ من قدم اتريخ تصنيعه إال أن

كامريا الهيدية به تجسجل بشكل ال أبس به ,تناول وادل اهلاتف منما
واقرتب جبسده من هشام وهة يجعيد تشغيل الهيدية الىت سجلته العاملة
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لـ رؤى وهى تتحدث بتلقائية بداخل أحد الهصةل مع األطهال

ومتازحمِ بلطف ,تعلقت ويين وادل بعينيما لدقيقة كاملة وابتسامة
خهيهة ولت شهتيه مما جعل هشام ينظر إىل الدقيقة األخرى الباقية ىف

تمتما:
زمن الهيدية بهضةل مث تسائل جم ً
 -هل هذه هي ؟

أومأ وادل برأسه ومازالت االبتسامة تعلة شهتيه وهة يجدقق مبالُمما

الصغري مما جعل هشام يةقن أبهنا سكنت منطقة القبةل بقلب وادل

وخصيصا وهة يرى نظر الرضا والشغف الىت ترتاقص بعيين صديقه منذ
ً

بداية تشغيل مقطع الهيدية حىت هنايته ,مل يكن هشام وحده من الحظ

ضا فعلت وهى تتحهز ىف وقهتما منتظر
ابتسامة وادل بل العاملة أي ً

بقية اإلكرامية بلمهة وشغف ,ومل خيب ظنما ,منحما وادل ورقة أخرى

بسخاء هذه املر وهة يشكرها ويناوهلا هاتهما ووندما انصرفت جمسروة

تكاد تطري من السعاد برغِ ثقل وزهنا ,التهت وادل حنة هشام وهة

حياول رسِ تعبري حيادي ولى وجمه قائالً:

 أوتقد أنين سأنتظرها ألحتدث إليما ,لة أردت االنصراف أنت,ال أبس

رفع هشام حاجبيه خببث وهة يستند إىل حافة الباب اخلشيب

القصري وامللةن الذى يقف جبانبه يريد التالوب بصديقه قليالً قائالً:
 أان غري جمتعجل ,لة أردت اإلنصراف أنت فافعل78

وجما
مل يلحظ وادل نرب املزاح ىف صةت هشام مما جعله يرفع ً

متجمما حنةه ,كان هشام يريد االستمرار ىف مزاحه ولكن مالمح وادل
ً

ىف تلك اللحظة كانت كهيلة أبن تجطلق العنان لضحكاته العالية وهة
جميسك بذقن وادل ويقةل أبسلةب ساخر:
 -هل وقعت ىف احلب من أول مقطع فيدية اي صديقي؟

حرر وادل ذقنه وهة يدفع هشام بغيظ وقبل أن يرد وليه رأى

بعض النساء مقبلة حنة ابب الدار من أكثر من اجتاه فعلِ أبن اليةم
الدراسي قد انتمى وستخرج له وروسه الغافلة ون ما حيدث حةهلا بني

متاما ويلتهت بكامل انتباهه مراقبًا
حلظة وأخرى مما جعله ينسى هشام ً
الباب الداخلي ,نظر هشام إىل ساوة معصمه وقرر التحرك ولى الهةر
قبل أن خترج الهتيات أو تراه والدته ويقع فريسة بني يديما .

مل يشعر وادل ابنصراف هشام وهة يراها خترج حاملة حقيبتما

وتتحرك خبهة بني األطهال املندفعني للخارج بتمةر ,ال يعلِ ملاذا تتعلق

وينيه بعينيما حتدي ًدا وال يكاد حييد ونما ,هذه ليست خصاله أب ًدا ,فمة

كاملعتاد ىف مثل هذه املةاقف حيدق ابلهتا ابلكامل والبد وأن حيصل

جسدها ولى نسبة جناح الختباراته ال تقل ون تسعةن ابملائة ,هذه فقط

الىت ودون أن تدري أسرت وينيه بداخل وينيما وجعلته غري قادر ولى

حتريكمما بعي ًدا ونما ,نظرهتا الطهةلية تقطن هبا دمعة خهية تلمع من
خلف زجاجما الشهاف ,رمبا هى دمعة أتثر وقد كانت يدها تربت حبنة
79

ولى وجنة طهلة يظمر وليما أهنا من ذوي االحتياجات اخلاصة ,هل
هى حنةن إىل تلك الدرجة! ,ووندما التهتت إىل العاملة ورأهتا تصةرها
اوتقدت أبهنا متزح معما فبادلت الكامريا ابتسامة بريئة وكأهنا تبتسِ له

هة ابلذات ,سر ما هبا ,رمبا وندما يقرتب يستطيع فك اللجغز .

تقدمت العاملة منما ومهست هلا وهى تشري أبصبعما حنة وادل

الذى استطاع املرور بسمةلة من بني النساء والةقةف أبقرب مكان

منما ,اقرتبت منه بروتينية وارهاق واضح وهى تتةقع أن يكةن أحد
أولياء األمةر ويريد السؤال ون ابنته ,ووندما وقهت أمامه مرحبة به

بعملية ومن دون ابتسامة واحد  ,تلعثِ قليالً قبل أن يتمالك نهسه
ونظراته تتمركز بداخل وينيما متسائالً:
 -آنسة رؤى ؟

أومأت برأسما مؤكد بصمت منتظر أن يبدأ بتعريهما ابسِ ابنته

ولكنما فةجئت به يقةل ولى الهةر:

 -هل من املمكن أن متنحيين ونةانك ابلضبط !

***
السلِ ولكنه
كاد أن يقع ولى وجمه بعد أن تعرقل أبحد درجات ج
حافظ ولى اتزانه ىف اللحظة األخري وهة ميسك بسةره احلديدي
واوتدل ينظر خلهه بتذمر حنة والدته الىت كانت تدفعه من اخللف
80

ليصعد بعد أن الحظت تردده ووقةفه ون احلركة لثةان ,ودل من

قميصه األزرق بهتةر وهة يزفر بشد ويطمئن ولى وضعية وجلبة احللةى

الكبري ىف يده األخرى مث يجكمل رحلة الصعةد للطابق الرابع بال حةل
غما ونه بعد أن نهذت جحججه وقد أتت له
وال قة  ,ها هة قد أطاوما جر ً

بعروس يتةفر هبا الشروط الىت متسك هبا ورفض رؤى من أجلما ,فتا مل

تكن تعمل ىف يةم من األايمُ ,مجبة ,وولى استعداد لتقبل ظروفه وتربية

كثريا ولكنما مل تيأس
بناته كما حيب ,حاول أن يمرب من حصار والدته ً

وظلت تطارده مبكرها ألايم ,مر تدوي املرض وترفض إوداد طعامه,
ومر تضغط وليه ابحلديث املتةاصل ون وادل صديقه الذى أخذ منما

مةاصهات رؤى وونةان وملما ىف دار الروضة وىف األسبةع التاىل اتصل

هبا ليدوةها حلضةر حهل زواجه البسيط والسريع .متشي خلهه من غرفة

ألخرى حتكي له ون العروس اُلميلة الىت رشحتما هلا وبري وامتدحتما

وأخريا
بكل الصهات الرائعة ,حىت أيس وأصبحت حياته ال تجطاق,
ً
اضطر للرضةخ واملةافقة ,الهتا يتيمة األبةين وتعيش مع ومما ىف تلك

البناية ىف الطابق الرابع الذى كاد أن يتجاوزه أثناء شروده لةال والدته
الىت جذبته من ذراع قميصه متأفهة من ضياوه وهى هتمس أبنهاس

متالحقة أبهنما وصال إىل الشقة املنشةد  ,استدار وهة جخيلص قميصه
من قبضتما ويمتف من بني أسنانه بغيظ :

 -أمى ,ملاذا تعامليين هكذا ,احرتميين قليالً ؟
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أومأت برأسما بعدم رضا وهى جتيبه بزُمر خهية وتجشري حنة ابب
الشقة:
 معك حق ,ىف املر القادمة سأضربك ابلعصا ولى رأسك ,هيااطرق الباب لقد أتخران

حرك رأسه بيأس وهة يرفع يده للضغط ولى جرس الباب ملر

واحد فقط وهة يتأمل احلائط اجملاور للباب الذى جرسِ فةقه صةر
ُلمل ميشي ىف الصحراء يعلة رأسه طائر ما وجبةارمها مكتةب وبار

كثريا ابلرغِ من
مشمةر " حج مربور وذنب مغهةر" ,أوتاد تلك اُلملة ً

دائما إىل البحث ون الرسام الذى رسِ هذه
فضةله الذى يدفعه ً
الرسةمات الهذ ليسأله سؤاالً واح ًدا " ملاذا جيمع بني اُلمل والطائر

دائما وما والقة اُلمل ابحلج هذه األايم " ؟!
ً

أخرجه صةت حترك خلف الباب من تساؤالته الالمعة فاستعاد

نظراته احليادية وهة يبتعد قليالً ون الباب جبةار والدته ,ليهتح هلما
رجل وقةر مل يتجاوز العقد اخلامس من ومره ,انقضت هيئته املستقيمة
الىت تدل ولى صحة وفري شعر رأسه األبيض ابلكامل مما جيعل من
يشاهده ألول وهلة ينخدع بعمره احلقيقي ,رحب الرجل هبما للغاية

وهة يصطحبمما إىل غرفة استقبال الضيةف ذات املساحة الضيقة

جبةار الباب مباشر  ,تبعته زوجته الىت أتت الح ًقا حتمل صينية

املشروابت واحللةى ,كان الرجل ابلهعل ولى ولِ كما هة املعتاد بتلك
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الزاير ومن الةاضح من املقابلة الدافئة واملجرحبة بشد أبن األمر
الينقصه سةى تعارف الطرفني فقط ,ورف من حديث الرجل أبنه وِ
متاما لديما ,وهى تعيش معه هة وزوجته منذ
العروس وىف مكانة والدها ً

أن فقدت والديما ,تبادلةا األحاديث حةل ظروف هشام اخلاصة

متطرقني إىل وفا زوجته األليمة وغريها من مناقشة وضعه املادي الذى

مل خيتلهةا حةله أب ًدا ,مث طال احلديث ون والد العروس رمحه هللا ومدى

تعلقما به وتعلقه هبا بشكل خاص حىت أن هشام وجد وينيه تدمع رغما

ونه وتعاطف معما دون أن يراها .

من الةاضح أن العروس خجةلة للغاية وختشى اللقاء ,فزوجة ومما

خرجت إليما ود مرات وىف كل مر تعةد بدوهنا ,حىت أن الظنةن

بدأت تراوده حةل رفضما له.

طرقات خهيضة ولى الباب من اخلارج قطعت وليه أفكاره وجذبت

انتباهه ونظراته لقدمني تلجان إىل الغرفة برتدد واضح وكأهنا تريد العةد

حيث أتت ,صاحبتما رائحة مسكية ليمةنية أنعشت حةاسه ,مرت
من ج
وينيه مرحتلة ولى تهاصيلما من أسهل إىل أولى ببطء ,اصطدمت

نظراته أبصابع كهيما املتشابكة ببعضمما البعض بتةتر أما معدهتا وكأهنا

تعاين أملًا ما هبا ,ولكن وينيه مل تتةقها بل استمرت ىف الصعةد راحلة
أخريا ىف الظمةر أمام شاشتمما الرباقة ,ىف تلك
حىت جاء دور وجمما ً

اللحظات كانت والدته تقةم بدورها ىف احتضاهنا حبهاو ودوةهتا
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للجلةس جبانبما ,أتفهت نظراته وهى ترجة والدته ابالبتعاد قليالً ,الزال

يريد وجمما أكثر ,جلست جبةار والد هشام مطرقة إىل األرض وجمما

متةرد خبةف أكثر منه خجل ,مل يتحدث إليما وترك لةالدته العنان ,فمى

كهيلة ابألمر ,ابإلضافة إىل أنه مشغةل مبراقبة وجمما املجخبىتء أكثره
خلف حجاهبا الرقيق حةله ,انشغل وقله مبدى التقارب والتمازج بني
لةن حجاهبا ولةن وينيما ,وىف هذه اللحظة اكتشف أبنه كان يبتسِ,

وأبن ومما وزوجته كاان يراقبان ابتسامته تلك ون كثب مبالمح
منشرحة ,ترى هل هذه نهس ابتسامة وادل وهة يشاهد رؤى؟,

ابتسامة القبةل !

تنحنحت والدته وهى تنمض مةجمه حديثما حنة زوجة العِ وهى

تطلب منما الذهاب للحمام ,إبدراك شديد هنضت املرأ سر ًيعا وهى
أتخذ والدته للخارج وبعد ثةان حلق الرجل هبما وتركمما وحيدين ولكن
برفقة بعضمما البعض .

شكر هشام صنيع والدته بداخله وهة يلتهت حنة وروسه ُماوالً
جذب طرف حديث ما بينمما جيعلما تنظر إليه وتتحدث معه ,هة يعلِ
أبنه ال جييد احلديث لذلك تنحنح ود مرات جيلى صةته وهة يضع

كأس العصري الساكن بيده ولى الطاولة الصغري املقابلة له والهاصلة
بينمما ,وبدأ بسؤاهلا ون أحةاهلا بشكل جعله يبدو كأبله أو معتةه كما

تقةل له والدته دائ ًما وهى تقروه ,ووندما وجد منما إجاابت تشبه
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اهلمس إىل حد كبري ,حبث ون مةضةع رمبا هى حتبه فيجعلما تتكلِ

أبرحيية أكثر فاختار أن يسأهلا برقة ون والدها وما قاله ومما ون
والقتما القةية به ,وابلهعل جنح ىف جذب انتباهما وجعلما تؤكد له ما
أخربه به ومما من معلةمات ونه ,وادت وينيه تدمع من جديد وندما

رأى الدمةع ترتقق ىف وينيما حبزن وهى تتحدث ون تدليله هلا والذى

افتقدته بشد .

ضعهما أمامه جعله يشعر ىف حلظة مبسؤولية خاصة جتاهما ,حشرجة

رقيقة بصةهتا سببتما الدمةع ,أشعلت رغبة بداخله للبحث ون إجابة

سؤال ساحر طاف بةجدانه .

سؤال حةل لةن وينيما وندما تبتسِ ,كيف ستكةن ايترى؟ ,كانت

رأسما قد وادت لألسهل من جديد وهى جتهف دمةوما برقة وندها

مشاكسا:
مسعته يناديما
ً
 -جديلة

رفعت رأسما حنةه بدهشة ابلغة من جرأته ,كيف واتته اُلرأ لريقق

امسما هكذا بعد دقائق من لقائمما األول؟! ,مسحت وجمما بكهيما

وقد احتقن لةنه للغاية وهة يتابع بتلذذ ,مراقبًا تقلب أنهاسما البادية
صعةدا وهبةطًا:
بقة ىف تسارع صدرها
ً
فناان ح ًقا ىف اختيار هذا االسِ ليخصك به
 -والدك كان ً
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مل متمله وائلتما وقتًا إضافيًا ليستمتع هبذا الشعةر الغريب الذى بدأ

يغزوه وهة يرى مدى أتثريه وليما مبجرد أن رقق امسما فقط ,طرقة
واحد ولى الباب النصف مغلق دخل بعدها ومما ومن نظر واحد

البنة أخيه ولِ أبهنا ىف ورطة ما ,اقرتب منما فةقهت انهضة ولى الهةر

وهة حييط بكتهيما متسائالً ابهتمام:

 جدايل ,هل أنت خبري حبيبيت؟أومأت برأسما له وهى هتمس برغبتما ىف العةد لغرفتما ولى الهةر,

تركما تغادر وهة يستشعر سخةنة وجمما وامحراره املبالغ فيه وجلس

يستكمل احلديث مع هشام ابهتمام ومحاس متجاهالً أل جق البَـ ْرق الظاهر

بقة ىف وينيه ,ووند وةد زوجته ووالد هشام بدأ احلديث أيخذ ُمرى

آخر وتلقائي بعد أن تكلمت والد هشام بصراحة ون إوجاهبا بـ
جدايل ورضا ولدها الةاضح دون احلاجة لسؤال ,ىف البداية كان قلق

خبصةص تهاصيل املادايت الىت ستجطلب منه وابألخص ألهنا مل تتزوج من
متاما والرجل يجيسر له ويقةل له بصراحة أن
قبل ولكنه وجد العكس ً
أييت مبا يستطيع حتمله فقط .

دوما شكرها
وبدون أن يرى الدكتةر وبري كما تقةل ونما والدته ً
بداخله ون اهلدية الىت قدمتما له دون سابق معرفة " ,جدايل " هدية ال

يليق هبا سةى تدليل كتدليل والدها هلا .

***
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الروح
كان ذلك اليةم خمتل ًها ج ًدا ,خمتل ًها لدرجة أن الحظ زمالءه ىف
العمل تبدل حاله بشكل مهاجىء ,بداية من رجال األمن ولى بةابة
الشركة الذين مل يصدقةا أنهسمِ وتبادلةا مع بعضمِ البعض نظرات
مندهشة وندما مر هبِ ىف الصباح اببتسامة واسعة وهة يلقى وليمِ
حتيته الىت غابت ونمِ لشمةر ,أما اخلمسة مةظهني الذين تضممِ غرفة
مكتبه بداخل الشركة فلِ يكةنةا أقل اندها ًشا ,بل ولى العكس ,ردوا
حتيته وهِ حيملقةن به ويتأملةن هيئته اُلديد  ,ذقنه احلليق ,مالبسه
املمندمة ,يده الىت ترتهع ابلسالم ولى كتف كل من يقابله منمِ ,يةزع
ابتساماته ابلعدل ولى اُلميع ,واحد فقط من اخلمسة هة من الحظ
قلق دفني خلف تلك النظرات املجشعة ,ومن يكةن سةى صديقه
الةحيد.
أخريا خلف مكتبه وهة يجرسل نظرات ضاحكة
وندما جلس هشام ً
غما ونه حنة وادل الذى كان ينمض من خلف مكتبه ويتقدم حنةه,
جر ً
هامسا بته جكه:
أحىن وادل جذوه جتاه هشام وهة يربت ولى كتهه ً
 -هل يعين هذا أنه مت حتديد مةود الزواج؟
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التهت إليه هشام ُماوالً كبح مجاح شىء جمزهر ال يعلِ كنمه ,يغرز
بتالت سعاد بقلبه ,مطالً بقة من خلف نظراته يعلن ون نهسه
قائال:
ويهضح صاحبه ,وهة يرد ولى مهسته هبمسة زاجر ً
 دوين اآلن اي وادل وأودك أن أجشبع فضةلك وندما ينتميالعمل ,اتهقنا؟
اوتدل وادل واق ًها وهة يرفع كال حاجبيه وحيرك رأسه ويتنمد بيأس
من صديقه ,نعِ لقد تغري مظمره ,بدى اإلشراق ولى وجمه ,ولكن,
هشام سيظل هشام إىل األبد ,خياف أن يجعلن ون سعادته أمام الناس,
سرا من األسرار العليا ال جيب أن
خيشى إظمار فرحته هلِ ,يعترب احلب ً
يعلمما أحد ,بل وال يالحظما من األساس ,خياف من احلسد؟ ,أم رمبا
يرى احلب ضع ًها جيب أن يةارى خلف احلج ججب!

وىف هشام بةوده وهة يسري جبةار وادل وحيكي له
ىف هناية اليةم َ
القبةل الذى شعر به وندما رأى جدايل ألول مر  ,وكيف قابله ومما
ومتهممة لظروفه ,وكيف وجلت والدته ابألمر
وزوجته مقابلة حسنة ج
كأسرع من سلق بيضة من دجاجة يتيمة ,ومل تنتظر حىت أن يصلي
صال استخار  ,وقامت بكل االتهاقيات الالزمة ابلنيابة ونه ىف جلسة
واحد حبماس متقد وكأهنا ترتافع ىف قضية رأي وام! ,ولقد كان حدس
متاما فبالهعل مت حتديد مةود وقد القران ىف هناية هذا
وادل ىف ُمله ً
األسبةع ,والزفاف ىف هناية األسبةع املجقبل ,وهذا يعين أن أماممما ود
ٍ
أايم فقط للتعارف ,ووليه أن جيعلما تعتاد وليه بعض الشىء قبل
الزفاف .
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وضع وادل ُممةوة من حبات الهةل السةداىن دفعة واحد بهمه
مث قال ابورتاض:
 والدتك مل تقِ بعملما كما جيبالتهت حنةه هشام بدهشة بينما حافلة ذات لةن أمحر ابهت متر
جبةاره جمسروة وتالل من البشر يتعلقةن أببةاهبا املهتةحة ووادل يةمىء
برأسه مؤك ًدا:
 نعِ مل تقِ بعملما جي ًدا ,كان جيب أن تتعلِ من والدتى ,فلقداتهقت ىف جلسة واحد ولى زفاف مباشر خالل وشر أايم
فقط ,ومت هلا ما أرادت
كاد هشام أن يجعلق ولكنه الحظ شرود وادل بعض الشىء وهة
يستطرد بنظرات غامضة:
 رمبا ألن ظروف رؤى زوجيت خمتلهة ,فمى وحيدتنحنح هشام وقد أدرك للتة أنه نذل كبري ,فلِ خيطر بباله مر
واحد منذ شمر كامل ,مذ أن حضر حهل الزفاف الصغري لصديقه أن
يسأله ون أحةاله مع زوجته اُلديد  ,وهل هة مراتح معما أم ال! ,فمة
متاما ,يكتِ احلزن بداخله ويرتدى قناع
يعرف وادل جي ًدا ,إنه وكسه ً
دوما ليداريه ون الناس ,أما السعاد فمة كهيل ابإلوالن ونما
املرح ً
لكل من هب ودب! ,فلقد أولن خرب زواجه ولى الشركة أبكملما
مبجرد أن اتهق ولى مةود الزفاف ,بل وتعارك مع مدير فرع الشركة
ألول مر ليحصل ولى إجاز ألسبةع كامل ,ووندما واد من أجازته مل
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يكن ميشي بل كان يطري ولى أجنحة السعاد بينمِ ,أما ومن أايم
قليلة ,فقط ود أايم ال تتعدى أصابع اليد الةاحد  ,تبدل حاله ,أصبح
كثريا ,وهة مل يكلف نهسه ليسأله ملاذا! ,حسِ قراره وخصاله
يشرد ً
بعدم التدخل ىف شؤون اآلخرين حتاربه وتسائل حبزم مل يقصده:
 مبناسبة حديثك ون زوجتك ,كيف حالك معما أنت وطهلك؟زفر وادل بقة وقد ظن أبن هشام لن يسأله أب ًدا ,فمة حيتاج
للحديث ولكن ال يعلِ ماذا سيقةل ابلضبط ,إهنا ُمرد خماوف ال يعلِ
ملاذا تراوده بشأهنا ,نهض كهيه من بقااي قشر الهةل السةداىن العالقة به
ودسمما ىف جييب بنطاله كعادته وقد تةترت نظراته قليالً وهة يقةل:
 ال أجخهي وليك ايصديقي ,ىف البداية كانت والقتنا جيد للغايةولقد شعرت حببما يل وحاجتما حليب ,وأصدقك القةل هى هتتِ يب
وبطهلي حبب مل أكن أختيله ,ولكن ىف األايم االخري تبدلت قليالً,
هناك شىء ما ختهيه وال أولِ ماهة !
مهكرا وهة ميط شهتيه مث وقب قائالً:
رفع هشام يده حيك ذقنه ً
 -تقصد أهنا مل تعد هتتِ ؟

حرك وادل رأسه ولى الهةر انفيًا وهة جييب واحلري تزداد بقلبه
ووقله أكثر:
أمرا ما وين ,منذ أايم خرجت
 ال ,هى هتتِ بال شك ولكن ,جختهي ًومل ختربين اتركة طهلي وند والدتى ,ووندما سألتما هبدوء اثرت
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بدون مربر واهتمتين أبنىن أحبسما ابلبيت وأراقب خطةاهتا
كاجملنةنة.
 أمل تعرف إىل أين ذهبت؟ودون أن جييبه تةقف فجأ أمام جد َكان صغري جزجاجي يعرض أنةاع
شىت من الزهةر وابتاع منه ابقة ورود صغري خمتلهة ألةاهنا ,مجعما له
البائع مبمار وسروة بداخل وقد محراء اللةن زاهية ,دفع وادل مثنما
وهة يتأملما برضا ,ووندما خرجا لجيتابعا سريمها ,أستكمل وادل حديثه
وكأنه مل يتةقف قائالً:
 املشكلة ابلنسبة يل ليست أين ذهبت ,أان أثق هبا وأولِ أنأحياان إىل التسةق بعي ًدا ون سأم الرجل السريع,
النساء حتتاج
ً
وختهي األمر وين,
املشكلة أهنا تضع بيننا املسافات واحلةاجز ج
كثريا ووندما أسأهلا تتمرب مين
أصبحت تشرد ً

ساخرا:
نظر هشام إىل ابقة الزهةر بيد وادل وقال ً
 -وهذه الزهةر رشة ابلطبع لتبةح مبا ختهيه

ضحك وادل خبهة وهة يرفع الزهةر يستنشقما بقة مث يردف
مبتسما:
ً
 نعِ هى رشة ابلهعل ,ولكن ألمر آخر ,ألهنا طلبت العةد إىلسةاي وأان رفضت
وملما اليةم
ً
صباحا وحنن نتناول اإلفطار ً
فغضبت مين ,حاولت مصاحلتما والتهاهِ معما ولكنما أوصدت
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ابب غرفة النةم وهتهت من خلهه بطهةلية أبهنا لن خترج حىت
أرحل .
متاما وهة يتنمد بعمق وهة يسبل أهدابه حىت كاد أن
سكت هشام ً
يصطدم ابلعجةز الذى مر جبانبه ,وبداخله حيمد هللا ولى أنه سبحانه
أهلمه بعدم املةافقة ولى الزواج منما ,ماذا لة كان تزوجما وقلبت حياته
إىل جحيِ لتعةد للعمل مر أخرى كما تهعل اآلن مع وادل وكما فعلت
هالة معه من قبل .
تةقهت أفكاره للحظات وندما قهزت ذاكرته إىل هالة الراحلة ,اليت
قامت بنهس العاصهة وندما رفض أن تعةد لعملما بعد الزواج ,ولكنه مل
أيت هلا بزهةر ,تركما تغضب وتصيح كل يةم ووندما سئ َِ أخذ يبادهلا
وشجارا بشجار واستحالت حياته إىل جحيِ فعلي مل
صياحا بصياح
ً
ً
جخيرجه منه إال محلما ابلتةأم جىن و جُلني .
لكزه وادل بكتهه ليعرب معه الطريق سر ًيعا ويمبطا إىل أقرب ُمطة
مرتو ,ووندما وقها ولى الرصيف ىف انتظار القطار القادم ,نظر هشام
حنة وادل وقال وكأمنا يتحدث إىل نهسه:
 وهل تعتقد أن الزهةر أتيت بنتائج مع امرأ ونيد  ,جمصممة ولىما برأسما
ابتسِ وادل وهة يعلِ أبن هشام ىف هذه اللحظة ال يتحدث ون
رؤى ,إمنا هة والق ىف ماضيه ,فمال ابجتاهه قائالً خبهةت:
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 املرأ ال تكةن ونيد إال وندما يمملما زوجما اي هشام ,فرتيدلهت انتباهه بعندها كما يهعل األطهال ,لذلك أان ولى يقني أبهنا
تريد العةد للعمل ال للعمل نهسه ولكن ألهنا شعرت ابنشغايل ىف
األايم املاضية وبدأ اهتمامي هبا يتناقص
ورفع ابقة الزهةر أمامه وهة يتابع مبرح ماكر:
 وابقة الزهةر هذه كهيلة ابألمر ,مع كةب من غزل غري وهيف,ورشة من شغف رجل ابمرأته ال تستطيع أن تصده ,وهكذا
أستطيع أن آكل ونادها هنيئًا مريئًا !
بجةق القطار قضى ولى احلروف املتبقية من حديثه وحتهز مجيع
الناس ولى ُمطة القطار ووندما تةقف أماممِ يهرد طةله ولى الرصيف
الطةيل وفتحت أبةابه أندفع الناس إليه ,لدرجة أن من حياول اخلروج
رمبا يدخل مر أخرى بقة الدفع ,هذه القة البشرية هى الىت دفعت بـ
متاما ,منهصل
هشام للداخل بصحبة وادل ولكن وقله كان وحي ًدا ً
ابلكلية وما حيدث من حةله ,والتساؤالت تدور بذهنه بال تةقف ,ملاذا
كان يظن زوجته ال فائد منما ,وملاذا مل يلجأ إىل انصح أمني كـ وادل له
خرب ىف التعامل مع املرأ  ,رمبا كانت مشاكله قد جحلت معما ,كان يرى
حياته معما مبنظةر واحد ,منظةر متجمد ,لة جهدمت الدنيا حةله لن
اباب آخر يلج
يسارا ,رمبا كان سيجد ً
ينظر هلا من غريه ,ولن حييد ميينًا أو ً
دائما حياول فتح ابب خلهي ,بينما
منه إىل نقطة تهاهِ مع هالة ,كان ً
الباب األمامي جمشرع ولى مصرويه !

***
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زخات مطر خهيف تتسابق واحد بعد األخرى فةق سطح زجاج
ج
املساحات األمامية هلا وتتحداها أن
نةافذ السيار املؤجر  ,تجالوب َّ
تستطع ُمةها بسمةلة ,بينما طرقاهتا اخلهيضة املتتابعة ترفع رايتما
البيضاء جمعلنة اهلزمية أمام قة ضرابت قلب جدايل الساكنة ولى املقعد
اجملاور لـ هشام وهة يقةدها إىل بيته ,إهنا جحتب صةت تلك الطرقات
اهلامسة ولى الزجاج اجملاور هلا ,طيلة العام تنتظر الشتاء لتنصت هلا ليالً
من خلف انفذهتا املجغلقة وكأن بينمما خبيئة ما ,تتلحف بغطائما
غمض وينيما " ,املطر" تنام ولى ترنيمته اهلادئة كرضيع
الصةيف الثقيل وتج ج
فةق ساقي والدته وبني ذراويما مسرتخيًا جبسده فةق صدرها وهى
هتدهده بلحن يعتاده يةميًا ,ما ابهلا اآلن ال تستطيع أن تستمع له وقد
ذوى صةته وتراجع خلف نبض خافقما الذى يضخ بني أضلعما بصعةبة
انتظارا !
مؤملة ,خةفًا ,قل ًقا ,أو
ً

لة كان اإلنتظار يقتل لقتلما ىف التة ,ملاذا ضاقت املساحة الهاصلة
بينمما بداخل السيار هكذا ,تكاد أنهاسه الثقيلة بصحبة وينيه املتعلقة
ابلطريق تبتلع اهلةاء ابلكامل بداخل السيار الغارقة هبما ىف الالزمان,
تكهي شحنات التةتر الىت الزمتمما منذ بدأت منحنيات الطريق يشري
إىل اقرتاب منزله ,مىت سيصالن وينتمى األمر لتبدأ رئتيما ىف التنهس من
جديد .
كان يلتهت حنةها بطرف وينيه بني دقيقة وأخرى مث يعةد ليتابع
ُمددا ,يكاد يسمع دبيب أفكارها املجشتتة بةضةح ,تشي هبا
الطريق ً
بشرهتا املتقلبة األلةان بني الةردي املجحبب والشحةب الشديد ,وهى
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أحياان يجذكران
تتابع بعينيما حبات املطر ,بداية قةية لشتاء يعده ابلكثريً ,
الشتاء مبا فقدان ,أو رمبا مبا كنا منلك ذات يةم !.
لقد فعل كل ما بةسعه ىف األايم السابقة ومنذ أن وقد قراهنما
ليجعلما تعتاده كخطيب وزوج ,جلسات مطةلة بينما وبني بناته ,كانت
هلا نصيب األسد من الزايرات العائلية وقد كان يرتك هلا ُمال االنهراد
ابلهتيات وحدمها لهرت طةيلة كما طلبت منه ليعتادا ولى وجةدمها
وخصيصا أن قالت له والدته بهخر
معما ,كان يهرح ابهتمامما هبما
ً
ذات مساء:
 جدايل قالت يل أهنا قد اشرتكت ىف دور لعالج أتخر النطق وندبناتك
خجلما املتزايد مل يكن يرتك له فرصة سةى بعض املكاملات اهلاتهية
الىت كان معظمما من نصيب والدته ,والدته الىت كانت شري ًكا أساسيًا
ىف اختياراهتا ألاثث بسيط احتل أركان شقته من ثالثة أايم فقط .أصر
هشام من البداية أن ال يعيشان مع والدته بشقتما ,ومل جمتانع األخري أو
ضا أصابتما محى اخلةف من تكرار املاضى,
تعرتض وكأهنا هى أي ً
فأحضرت امرأ تعرفما لهتح شقته وتنظيهما حىت صارت جديد براقة
وابوت ججل أاثثما القدمي ,لتتأنق الشقة أباثث جديد للعروس القادمة
ولى استحياء ,ها هى قد أوشكت ولى التخلص من هذا العبء
الثقيل ورميه ولى أكتاف أخرى ,بداخلما يعرف أبهنا شاركت ىف تعاسة
ولدها مع هالة ,ضمريها يؤملما وحيثما ولى ومل أي شىء لرتاه سعي ًدا
مستقرا مر أخرى ,فكل شىء مباح ىف احلب واحلرب ! ,واآلن تقف
ً
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ابنتصار ىف صدر الشقة وأمام ابهبا بعد أن وضعت طعام العشاء
للعروسني .
وجبة فاخر تركت من أجلما حهل الزواج الصغري الذى مل حيضر فيه
سةى املقربةن فقط ,حىت وادل حضر وحده واوتذر ون ودم حضةر
زوجته ملرضما ,وجعلت ابنتما وزوجما يجقالًّها بسيارهتما إىل املنزل
لتجعدها كما جيب ,وتضعما ىف شقة ولدها قبل وصةله هة ووروسه .
السلِ
أستمعت إىل أصةات أقدام وحهيف ثياب ثقيلة تصعد ج
فتحركت ولى الهةر جتاه ابب الشقة املهتةح من البداية لتستقبلمما
أمامه قبل دخةهلما ,كان املطر قد انل من مالبسمما فابتل فستان
تنج جحلة هشام من البلل التام وقد خلع سرتته
ج
العرس األبيض ومل ج
مبجرد أن خرج من سيارته ورفعما فةق رأسيمما لتحميمما قدر
املستطاع من املاء ,أقبلت والد هشام جهتىنء جدايل وحتتضنما وقد
دمعت ويناها هبدوء وراحة وندما ابدلت هشام االحتضان وهى تةصيه
تنس أن تلذوه بلساهنا قبل أن تغادر هامسة ىف أجذنه:
بعروسه ,ومل َ
 -أرفع رأس أبيك اي ولد

تركته والدماء تغلي يف وروقه بسببما وهبطت للطابق األسهل
لشقتما حيث ينتظرها فراشما الداىفء جبةار الهتاتني النائمتني ىف فراشما
منذ أن محلمما زوج ابنتما من سيارته ووضعمما ىف سريرها وانصرف هة
وزوجته دون تقدمي ورض مبتذل ون اصطحاب البنات معمما ولة حىت
حلهظ ماء الةجه ,وملا يهعالن؟ وماذا لة وافقت؟ ال  ..األفضل أال
دوما !
يتدخالن من البداية كما مها ً
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محلت جدايل فستاهنا الثقيل بهضل البلل وهى تَلج للداخل ومل
تنس تنظيف حذائما جي ًدا قبل الدخةل بينما تبعما هة جمغل ًقا الباب
َ
خلهه هبدوء ,وقف جبانبما يلتقط انهاسه ويراقبما وهى تتجةل بنظرها
متاما
بني أركان صالة االستقبال بتمعن وكأهنا تتأكد أن كل شىء مكانه ً
كما وضعته أول أمس ,ابتسِ حبماس وهة يدوةها للجلةس قليالً
ولكنما قالت خبجل وهى ترفع ذيل فستاهنا ون األرض :
 سأدخل ألبدل مالبسي أوالً ,ذيل الهستان مبتل وقد ولق بهالرتاب وأخشى أن يجهسد السجاد أكثر من هذا

رجا دون سبب واضح ,خلع
أومأ هلا مةاف ًقا برأسه وهة يتنحنح جُم ً
حذائه وتركما تدخل غرفة النةم بينما تقدم هة قاص ًدا أول مقعد أمامه
ضا وينيه ُماوالً االسرتخاء قليالً
وجلس وهة يجرجع ظمره للخلف مغجم ً
وجتميع وبابيد أفكاره املندفعة بكل اجتاه بعقله ,اليةم كان جمره ًقا ج ًدا
صباحا لعد ساوات قبل أن يذهب بعد مداوالت
له ,أضطر إىل ومله
ً
ود حملاولة احلصةل ولى أجاز زواج ألايم ,والىت مل يستطع أن حيصل
منما سةى ولى يةمني فقط يليمما يةم اُلمعة والسبت ,أجاز طةيلة
ابلنسبة له مل حيصل وليما من قبل سةى ىف األوياد !
هل أتخرت جدايل ابلداخل أم هة فقط يتةهِ ,أم لعله يشتاق؟!,
زفر وهة ينمض واق ًها ال يدري ماذا يهعل ,أخذته قدماه دون إراد
حنة غرفة بناته املجغلقة ,فتحما برجهة دفينة ال يعلِ سببما ودخل ويده
تسبق قدميه وترتهع تلقائيًا حنة زر اإلضاء كعادته ,وقف يتأمل الغرفة
شعر ابالشتياق
النظيهة حةله بذهن شارد ويداه تتدفأ جبييب بنطاله ,يَ ج
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الشديد ألول مر حبياته ,هل ألهنا وروس جديد؟ ,ولكن ال ,لقد كان
يشعر هبذه اللمهة لرؤيتما وللحديث معما ىف كل مر يذهب لزايرهتا ,أو
أتيت هى لةالدته ,ىف كل ُمادثة هاتهية كان يتذرع أبي مةضةع ليجطيل
احلديث معما ويسمع صةهتا أكثر ,فمي خجلة ج ًدا ,يراها غامضة ,هل
يكةن هذا هة سبب شغهه ,كةهنا غامضة وليه ,ال تتحدث ابلكثري ,ال
كتااب جمغلقا جم َدون بلغة أخرى غري لغته .
تجثرثر ,مازالت ً

" أمل أقل لك " ! ,وبار رن صةهتا خباطره جعلته ينتهض ,ويرتاجع
ددا,
للخلف بظمره حىت خرج من الغرفة و يسحب ابهبا معه ليغلقما جُم ً
معا ,وكأن أح ًدا ما يشاركه قلبه ووقله
يرى حروفما ترتسِ بعقله وقلبه ً
ورأى ما يدور هبما فأجابه ولى الهةر هباُ ,مرد حروف ولكنما صاخبة
ج ًدا ,ضج هبا فؤاده " ,إذا تزوجت أبخرى غامضة صامتةً ستصبح
شغةفًا هبا ,ولى وكسي " ! ,مرر كهه ولى خصالت شعره وأصابعه
تنغرز فيما بتةتر شديد وكلماهتا السابقة له تسحق ضمريه سح ًقا وتَ ْد َهل َِّ
هبا مساء وينيه .
 هشام !سريعا للخلف وأهدابه ترفرف بقة وكأنه جيرب وقله ولى
استدار ً
اخلروج من ذكرايته لريى من تقف أمامه ىف هذه اللحظة ,ليستعيد
حاضره ,أطرق للحظات وهة حياول هتدئة أنهاسه املتصاروة بصدره مث
مبتسما مبرح زائف ويسأهلا:
رفع رأسه حنةها
ً
جةوا ؟!
 -هل جختططني لقتلي ً

ابتسمت جدايل وهة تجطرق برأسما هامسة:
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 آسهة ,أتخرت ابلهعلأتملما قليالً قبل أن يجشري حنة الطاولة ذات السطح الزجاجي
والبيضاوية الشكل الىت تتةسط املقاود الذهبية اللةن وقد وضعت
فةقما والدته صينية ضخمة مستدير مملةء ابلطعام ,حتركت جدايل بني
املقاود حىت اختارت واح ًدا وجلست فةقه خبهة ,بينما جلس هة قبالتما
والطاولة تهصل بينمما وبدأ يزيح الستار ون الطعام الشمي والصمت
يعتلي اجتماومما املنهرد هذا ألول مر ويهرض سيطرته ,مل يكن ألحد
منمما شمية كبري فنمضا من جلستيمما تلك بعد دقائق معدود وهة
يدوةها ليجصلي هبا ركعتني وهة بداخله يتمىن أن تقضي الصال ولى
تةتره وتشتت أفكاره هذا ولة بعض الشىء ,وابلهعل بدأ اهلدوء يعِ
قلبيمما وندما وقهت خلهه وكرب هة للصال  ,كان حياول جاه ًدا أن يجركز
كل تهكريه ىف الكلمات القرآنية الىت يتلةها بينما شيطانه جيذبه حنة
ذكرى بعيد  ,جحرمت فيما هالة من هذه الراحة النهسية الىت تنساب
اآلن بني هشام وجدايل ,فلِ يكن ألي منمما دراية هباتني الركعتني
اخلهيهتني وقد انتمت هبما الليلة األوىل هناية درامية للغاية ,أوقبما تدخل
سافر من والدته ىف اليةم التايل قضى ولى الكثري من فرحتيمما أبوىل
سةاي
أايممما ً

خارجا مث واد إليما
تركما لدقائق بعد الصال ليبدل مالبسه
ً
وبداخله محاس ألن تكةن هذه الليلة خمتلهة ون ما واشه من قبل ,وىف
الصباح لن يسمح لةالدته ابلتدخل وسيقف هلا بكل حسِ إن حاولت
حىت ,لن يجهرط كما فرط مع هالة .
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وندما واد إليما كانت تقف امام املرآ الكبري تجعدل من مظمرها
بعد ختليما ون مالبس الصال
فةقف حائالً بينما وبني املرآ مما جعل التةتر يعةد إليما وتطرق
أرضا .
برأسما ً
 جديلةوندما انداها جمداوبًا مل ترفع رأسما ولكنه استطاع أن يرى ارتعاش
هامسا
جانيب شهتيما رمبا اببتسامة صغري  ,أمسك بكهيما وقبلمما برقة ً
ُماوالً استعادت مجيع الدروس املجستهاد الىت أخذها من وادل طةال
األايم السابقة:
أشعر مبشاور خمتلهة ألول مر حبيايت ,ألول مر قليب يتنهض
 جشةقًا وندما أقرتب من امرأ  ,حقيقة أنت متنحينين الكثري ,أكثر
يةما
مما كنت أختيل أن أشعر ً

ألول مر ! ,مهست حبري دون أن ترفع رأسما وهى حتاول جاهد
السيطر ولى ارتعاشاهتا املتةاصلة:
 -أنت كنت متزوج من قبل !

أرسل تنميد طةيلة وقد انتقلت حريهتا إليه رمبا ورب أانملمما
املتشابكة اآلن والىت يضغطما برفق بني أصابعه:
 نعِ ,ولكن صدقيين ,أان أحيا معك مشاور تطرق ابب قليبألول مر
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ارتعاشة أخرى الحظما ولى جانيب شهتيما فأراد أن يرى األبتسامة
بةضةح ,يريد أن يستمتع مبزيج مشاورها مع لةن وينيما املجميز وهى
تبتسِ لعينيه ون قجرب ,مد يده أسهل ذقنما لريفع رأسما إليه ,رفعت
وينيما املتةتر املجمتز ىف البداية حنةه بصعةبة وهى جتاهد ألن ال تنظر ىف
وينيه مباشر  ,رآها حتيد بعينيما جانبًا حنة املرآ من خلهه وفجأ امتقع
وجمما وشحب كاألمةات ,وصرخت وهى تندفع للخلف بقة وتتعثر
أرضا بعد أن اصطدم ظمرها ابحلائط من خلهما ,مالمح الروب
وتسقط ً
الىت ارتسمت ولى وجمما ووينيما الىت جتمدت ولى املرآ جعلته
يتصلب مكانه للحظة وهة ال يستةوب ما حدث ,ابتلع ريقه بصعةبة
وندما أفاق من صدمته وهة يلتهت خلهه ,ال شىء! ,املرآ تعكس
صةرته بشكل طبيعي ج ًدا ,واد برأسه إليما فسقط قلبه بني قدميه
وندما وجدها قد غابت ون الةوي .
حلظات وصيبة مرت به وهة حياول إفاقتما بعد أن محلما فةق
وأخريا بدأت تتأوه وترمش
الهراش وغطاها جي ًدا وهى ال تستجيب,
ً
بعينيما مر ًارا قبل أن تهتحمما بشكل كامل ,نظرت إىل وجمه املتلمف
القريب من وجمما للحظة ال يجدرك وقلما بعد ما حدث ,وفجأ
استعادت ذاكر الدقائق السابقة دفعة واحد  ,فصرخت من جديد
وهى تنظر حنة املرآ  ,ضمما إليه بقة وهة حيةل رأسه حنة املرآ لثانية
مث يجسيطر ولى انهعاله هبا وحياول هتدئتما بينما متد يدها ابجتاه املرآ
مرتعشة وهى هتتف بصةت مبحةح من الروب الشديد املجسيطر وليما:
 -زوجتك ,ىف املرآ
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واد يضمما بقة أكرب إىل صدره من جديد وهة ينظر اثنية إىل ما
تجشري ويقةل بصةت مل ينجح ىف إظماره متماس ًكا:
 ال شىء حبيبيت ,أنت تتةمهنيحركت رأسما املضمةمة إىل صدره بقة رافضة وهى تصيح:
 ال ,رأيتما ,كانت تبكي اي هشام ,أان متأكدتنحنح ال ليجلي صةته بل لطرد تلك القشعرير الىت دبت جبسده
بشد وقد فشل ىف جعل نربته هادئة ,كاد أن يسأهلا وكيف تعرف شكل
زوجته السابقة ولكنه تذكر ىف اللحظة األخري أهنا رأت صةر ود هلا
بصحبة جىن و جُلني وندما كانت حتضر لزايهتما ىف شقة والدته ,اليعلِ
ماذا يهعل ,التةتر يهرض سيطرته ولى جسده والربود تتسلل إليه مبكر
يهقده صةابه ,هة الرجل ,وجيب وليه هتدئتما حىت ولة كان مرتعبًا وهة
مل َير شيئًا ,فكيف لة رأى !
 -حبيبيت ,اهدئي أرجةك ,أراتحي قليالً أنت جمتعبة فقط .

كان يشعر بصدرها يعلة ويمبط جبنةن وجسدها الذى بني يديه
ينتهض بقة وبكاؤها يعلة شيئًا فشيئًا وهى هتتف بلةوة وخةف:
دما !
 -كانت تبكي اي هشام ,ولكن ليس دمةع ,كانت تبكي ً

ماذا يهعل؟! ,يضمما بقة ولكن وينيه تدور حةله ,يجقنع نهسه
بصعةبة أبهنا هتذي ابلهعل وهة يممس خآية الكرسي وميسح ولى شعرها
بيده اآلخرى ,وقعت وينيه ولى هاتهه املةضةع فةق املنضد الصغري
جبانب الهراش فمد يده وهة مييل جبذوه ميينًا حىت استطاع أن يلتقطه,
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مرر أصابعه فةق أزراره دون أن يهلتما حىت صدح منه صةت الشيخ
أمحد العجمي يتلة سةر البقر  ,وضع اهلاتف جبانبمما وودل من وضع
جسده وهى تتشبث به أكثر حىت استطاع اإلستناد بظمره إىل ظمر
جاذاب الغطاء حةله هة اآلخر يتدثر به معما وهة يممس هلا أبن
السرير ً
كل شىء سيكةن خبري ورمبا هة اخلةف من ليلة الزفاف هة من جعلما
ترى أشياء ال وجةد هلا ,أغمض وينيه بصعةبة وندما هدأت أنهاسما ىف
صدره ُماوالً إقناع نهسه مبا كان يقنعما به منذ قليل !.

***
قضى نةمه بني أحالمه املجعذبة له والىت مل تسمح له ابإلنسالخ منما
إال بعد أن تسرب إليه رائحة جدخان قريب من أنهه ,هناك شىء ما
جالسا فةق سريره ووقله جياهد
حيرتق ! ,انتصب فجأ ىف مكانه
ً
صحةته املهاجأ  ,ومل تكن وينيه أبقل ُماهد من وقله وهى حتاول بكل
الطرق اخرتاق سحابة الدخان الكثيهة احمليطة به والىت متأل الغرفة
ابلكامل ,قهز من فةق الهراش هات ًها ابمسما وهة خيرج من ابب الغرفة
ابحثًا ونما ,مبجرد خروجه من الغرفة اصطدم جبسد امرأ مل يتبني
مالُمما ولكنه استطاع متيز صةهتا وهى تزجره ابستياء:
 انتبه خلطةاتك اي معتةهسعل بقة ُماوالً كتِ أنهاسه املختنقة وقد بدأ وقله بتميز الرائحة
متربما:
وما حيدث حةله ,وهة يسأهلا ً
 أمى ,ما كل هذا البخةر ,هل تنةين حرق املنزل !103

مازالت جمتسك ابلسلسال الكبري املتديل منه املبخر الدائرية ,وحترك
يدها به حركات دائرية وهى جتيبه جبدية:
 هذا خبةر الرب اي ولدى ,يدفع ون املنزل العهاريت واألرواح,زوجتك حكت يل ما حدث هلا ابألمس وندما أتيت إليكما ىف
الصباح ,وهى اآلن ىف األسهل بصحبة بناتك
تبعت حديثما أبن ظلت تت جهل حةهلا وهى تجتمتِ:
 انصرفةا ,انصرفةازفر بقة وهة يعةد إىل الداخل ُماوالً إلتقاط أية مالبس من اخلزانة
ليبدهلا مبنامته ويمبط إىل شقة والدته ليتهقد زوجته ,طرق الباب بقلق
فاستمع إىل وقع أقدام صغري تتسابق حنة الباب مصحةبة بضجيج
يعرفه ,فجتح الباب واندفعت الهتااتن حنة ساقيه بشغف ,كل واحد
منمما حتتضن ساقًا وتدفع أختما بعي ًدا ,احنىن إليمما ومحلمما إىل
الداخل وهة يقبلمما جمغل ًقا الباب بقدمه وويناه تبحث ونما حىت
وجدها خترج من املمر الصغري املؤدى للمطبخ حتمل بيديما صحن
فاكمة صغري كانت تعده للهتاتني ,رفعت وجمما حنةه وهى ترد حتيته
اببتسامة خهيهة خجةلة وتجكمل مسريهتا حىت وضعت الصحن ولى
الطاولة اخلشبية العتيقة مث التهتت إليه ورأته وهة يضع جىن ولى
األريكة بينما جُلني تتمسك بذراوه وهة حياول إقناوما أبنه سيحملما
أخريا ,تسابقت الهتااتن إىل
مر أخرى بعد قليل حىت وافقت ولى تركه ً
الطاولة حيث صحن الهاكمة بينما ثبت هة وينيه ىف وينيما وهة يتقدم
متاما ابدرته قائلة حبرج ابلغ:
إليما ,ووندما وقف أمامما ً
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 آسهة ملا حدث ابألمسوضع كهه ولى ذراوما وهة ميسده
صعةدا وهبةطًا خبهة قائالً
ً
خبهةت وهة يجضيق وينيه ابهتمام:
 -هل أنت خبري؟

تح
أومأت برأسما مؤكد وهى تنظر حنة ابب الشقة بتلقائية وندما فج َ
ودخلت محاهتا مغلقة الباب خلهما وهى تقةل ٍ
بتحد مةجمة حديثما
حنةمها:
 تركت لكما البخةر ىف املطبخ ,لة حدث شىء آخر أشعاله ولىالهةر حىت خترج من الشقة وال تعةد
التهت هشام حنةها يريد سؤاهلا ون ما تتحدث ومن تقصد ولكنه
َخش َى اإلجابة ,رمبا وقله يرفضما ولكن خةفه القابع فةق ورش املنطق
بعقله أمره أال يهعل ,منذ أن كان يستمع إىل تلك احلكااي ون أرواح
املةتى الىت تسكن األماكن الىت كانت تعيش هبا يصدق ويةافقما ,بل
ومرت ذكرايته ون رسالتما الىت تركتما للبنات أمام وقله كشريط
سينمائي ,تلك الرسالة الىت مل يقرأها جي ًدا ورغِ ذلك ويناه حهظت
كثريا ىف كل سطر هبا وهى تقةل هلما أهنا
كرَرهتا هالة ً
تلك اُلملة الىت َ
دائما ىف غرفتمما وتنام جبةارمها ولكنمما لن يستطيعان
ستبقى معمما ً
رؤيتما ,وضعت والدته يدها ولى كتهه وهى تقةل جبدية:
 خذ جدايل واصعد إىل شقتك اآلن ,سيمر زوج اختك بعد قليلليصحبين معه وسآخذ معي البنات
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وقد جبينه متسائالً بتعجب شديد:
 إىل أين ؟مألت رئتيما ابهلةاء وقد ظمر اإلنشراح ولى قسمات وجمما وهى
تبتسِ ابتسامة جحلة وجتيبه:
العمر  ,هل نسيت؟ ,سأسافر بصحبة
 اجراءات السهر اي بجين ,جأختك وزوجما !

ملس كتهما حبنان وهة يقرتب منما وقد تشتتت أفكاره أكثر وأكثر,
وبدى كالطهل الذى ال يريد فراق والدته وهة يقةل ابورتاض:
كثريا إلمتام اإلجراءات وأنت كنت تؤجلني
 لقد جأصر وليك ً
كنت ج
األمر ,فلماذا اآلن؟
كنت أريد اإلطمئنان وليك مع زوجتك اي ولدي ,وها قد
 جتزوجت واحلمد هلل ,وأختك وزوجما سيذهبان للعمر خالل أايم فلماذا
التأجيل وأنت تعلِ كِ أشتاق للذهاب منذ فرت طةيلة ,فلِ يعد ىف
العمر بقية .
صر قلبه وهة يرى دمعة الشةق بعينيما ,ال يستطيع منعما ,هة
أجوت َ
أكثر شخص يعلِ مدى اشتياقما للسهر إىل مكة ,هذا الشةق الذى
دوما لتسافر بصحبة زوج
جعلما تعصر ولى نهسما ليمةنة كما تقةل ً
ابنتما الذي ال تطيقه ,وكيف تطيقه وهى ال تجطيق ابنتما من األساس,
احلمد هلل أهنا تجطيق نهسما أصالً !
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مرتبصا بعض الشىء وهة
وندما صعد إىل شقته ومعه زوجته كان
ً
يتلهت حةله بعينيه فقط كى ال يثري انتباهما ,أما ىف الظاهر فلقد كان
مرحا وسعي ًدا ليبثما اإلطمئنان الالزم ,رمبا كان خائ ًها قليالً
يبدو ً
ومتةترا ,ولكن سحابة الشةق انزوى خلهما بقية املشاور األخرى وهة
ً
ٍ
كرفيف ألجنحة
يعيش جتربة أخرى يظللما الشغف كما مل يكن من قبل,
وصهةر صغري وهة يستعد للتحليق للمر األوىل راهبًا منتشيًا ,يسحب
نهسه ببطء ونعةمة من بني فكي املاضي ,بداخله يممس هلا بصمت
مطبق ,طمريين من أفعايل السابقة معما ,أمنحيين صكةك الغهران,
غلهيين ابألبيض ,بينما تضج خالايه ووروقه كلما انبضة بصخب ,ال
يسمع مناجاته سةاه
هكذا يكةن الشغف إذن ؟! .

***
شرفت اإلجاز ولى اإلنتماء ,إهنا
مضت األايم التالية هادئة ورائعة ,ج

قصري للغاية ,كمن تذوق حلةاه املهضلة وقبل أن أيكل تجنزع منه
ُمددا,
بقسة  ,إنه اليةم األخري قبل العةد إىل العمل واإلخنراط فيه ً

استقيظ من غهةته وندما أصر رنني اهلاتف ولى أال يتةقف حىت جييب,

متلمل ىف فراشه الداىفء هبا ومد يده يلتقط هاتهه ُميبًا بنرب انوسة ,ومن
يكةن غري صديقه وادل الذى لديه القدر ولى بعثر خططه دفعة

واحد  ,محاسه املهرط وهة يدوةه لزاير وائلية تتعارف فيما زوجيتمما
إىل بعضمما البعض رمبا تصريان صديقتني مثلمما .
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حاول هشام الرفض فلقد كان ينةي قضاء اليةم ابملنزل كعادته

ولكن محاس وادل كان مشتعالً أكثر مما جيب مما دفعه للتسليِ ىف
النماية واملةافقة .

رحب وادل بصديقه حبهاو وهة يستقبلمما وند ابب شقته ,ومل

ينسى أن يجلقى حتية خهيضة ترحيبًا بزوجة صديقه دون أن ينظر هلا
مباشر  ,كانةا ال يزالةن وند ابب الشقة املجغلق خلهمِ بينما أقبلت رؤى

تجرحب بـضيةف زوجما وهى حتمل الطهل بني يديما ,ووندما إلتقت
وينيما بعيين جدايل للمر األوىل استطاع هشام مالحظة شحنة تةتر
سرت بينمما بشكل خهي ,أخهض هشام بصره وهة يسري بصحبة
وادل للداخل وقد أيقن ىف التة من نظراهتا الغامضة حنة جدايل أن

رؤى مل تنسى له أنه رفضما ىف يةم من األايم بينما قَبل بـ جدايل ,اضطر

ىف النماية إىل أن يةمىء برأسه هلا ولى املةافقة وقد دوتما رؤى

للجلةس ىف الغرفة األخرى لتجلسا حبرية أكرب بعي ًدا ون ُملس الرجال,

مرت دقائقه متةتر أبفكاره وهة حياول جاه ًدا الرتكيز مع صديقه
واالستجابة لدواابته ببعض اإلبتسامات اخلاوية ,بينما ذهنه ىف مكان

آخر والتةقعات تتالوب به وما حيدث ىف الداخل اآلن ,ترى هل

وروسا مرشحة سابقة له من قبل والدته ,هل
ستخربها أبهنا كانت
ً
ستقةل احلقيقة أبنه رفضما دون أن يراها حىت أم ستقلب املةازين وت جدس
برأس جدايل حكاية خيالية حتهظ هبا ماء وجمما ,وتجبعثر هبا صهاء حياته
الةليد معما ! ,استطاع ابلكاد أن يلتهت لسؤال وادل ون أحةاله مع
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متذكرا األايم الثالث
زوجته فأومأ برأسه وقد راودته سعاد خهية
ً
السابقة ولكنه ما لبث أن قطب جبينه وقد أصرت ذكرى ليلة الزفاف
وما حدث فيما ولى العبةر بذهنه لتشتته أكثر وتجعكر وليه سعادته,
الحظ وادل وبةس جبمته قليالً فةضع كهه ولى ساق هشام وهة

خمرجا بعض انهعاالته
يتسائل ون سببه ابهتمام ,زفر هشام للحظة ً
السلبية الىت تكدست بغبارها فةق أايم وسله األوىل معما وهة يتمتِ

خبهةت:

 ليلة الزفاف حدث أمر غريبأرهف وادل مسعه وهشام مييل حنةه ويقص وليه بنرب والها القلق

رغما ونه وكأنه يراها مر أخرى أمام وينيه اآلن ,وما أن انتمى حىت قال
ً

افعا حاجبيه وكأنه وجد األمر أيسر
وادل وهة يستند بظمره للخلف ر ً
مما كان يظن:
خريا أبنك قمت بتشغيل سةر البقر جبةاركما ,فحىت
 وملت ًوإن كانت تتةهِ نتيجة خةفما املهرط رمبا من ليلة الزفاف وهذا
ما أظنه ,فمى ستبعث اإلطمئنان والراحة ىف املنزل لثالثة أايم

متةاصلة

ساخرا وهة حيرك رأسه كالدرويش:
مث اتبع ً
 ودون احلاجة إىل جشغل البيضة واحلجر الذى قامت به والدتك ىفالصباح
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ضحك هشام دون مرح حقيقي وهة يجلقي نظر للداخل بطرف
وينيه ووقله يعمل بطاقة قصةى ليجد سبب جيعله يتذرع به لينادي

زوجته ليطمئن وليما أو حىت لينصرفا ىف احلال ,لقد مضت ساوة كاملة

وهذا يكهي ,بل يكهي ج ًدا ىف الةاقع ! ,أضاءت فكر ما بعقله دون
ترتيب فنظر إىل ساوته وهة يطلب زوجته فمازال أماممما تسةق طةيل
ابكرا
ىف أحد متاجر مالبس األطهال قبل أن يعةدان إىل املنزل لينام ً
وقد انتمت أجازته وحان وقت العمل .
منذ أن غادرا منزل وادل وهة ينظر إليما من وقت آلخر متمعنًا ىف

ذلك الشحةب والتةتر الذى كسى وجمما منذ أن خرجت من الغرفة
الداخلية تصحبما رؤى ,ايترى ماذا قالت هذه الرؤى هلا جعلتما شاحبة

هكذا ,تناول كهما بني أصابعه وهة يسري جبةارها فالحظ ارتعاش كهما

وبرودهتا الشديد  ,مل يعد يقدر ولى الصمت أكثر من هذا ,خيشى

املةاجمة ولكن البد منما ليعلِ ما يدور برأسما حنةه:
 -أصابعك ابرد ج ًدا

وكأنه قد جذهبا من فةق حافة جبل ثلج تتسلقه بصعةبة وهى حتبس

أنهاسما خشية السقةط ,فسمع شميق ونيف متأل به رئتيما مث جتيبه

ابرتباك خهيض ولةن احليا يعةد لةجنتيما بعض الشىء:
أشعر ابلربد ,قليالً
ج
 هل أنت جمتعبة ,نذهب للبيت ولى الهةر؟110

حركت رأسما نهيًا ُماولة استعاد بعض احلماس لتغلف به صةهتا
يشعر بشىء فيسأهلا ,وهى ختشى السؤال ,ال تريد اخلةض,
حىت ال ج

التريده بشد فاجابته:

 ال ..الصغرياتن ستبتمجان بشد إذا فاجئنامها ابملالبس اُلديد ,ُمددا وقد انقطعتا ونما
رمبا هذا حيمسمما للعةد إىل الروضة ً
األايم املاضية

وندما دخال إىل متجر مالبس األطهال وقها للحظات وينامها

نةوا خمتل ًها من
تطةف ابملكان بتممل ,فاملتجر كبري وكل ركن به حيةي ً
األثةاب ,حسب تصميمه ,وقعت وينا جدايل ولى ركن جمميز أبلةانه
الةردية الزاهية واألبيض املتداخل معما بلهتة أنثةية خاصة ,فتقدمتما
خطةاهتا دون تهكري وقبل اخلطة الثالثة وجدته جيذهبا برفق من مرفقما,

ووندما استدارت إليه وجدته يشري إىل جركن آخر يطغى ولى ألةان
مالبسه اللةن األزرق والسماوي ,وقبل أن تتحدث أخذها حنةه ووقف
سريعا ولى مبتغاه فأمسك
خيتار تصميِ مناسب للصغريتني ,وثر
ً
بهستانني بيديه وهة ينشرمها أمامما قائالً حبماس:
 ها  ..ما رأيك؟نظرت إىل الهستانني إبحباط وهى متط شهتيما بعدم رضا وتقةل:
 -إهنما ال جحتبان اللةن األزرق ,الةردى واألبيض يليقان هبما أكثر
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وكأهنا مل تقل شيئًا ,طةى الثةبني ولى ساوده وهة يبحث وينيه ون

العامل ليبتاومما وهة يقةل بعملية:

سريعا ,أان اومل ملصلحتمما
 األبيض والةردي يتسخانً
ومصلحتك
سريعا ابورتاض:
رأت العامل يقرتب أكثر فقالت ً
 األمر ال والقة له ابملصلحة ,بل إبدخال السرور وليمما ,وإناتسخا فاان املسؤولة ون تنظيهمما ال أنت

نةوا ما وأمره
وقف العامل قبالتمما فمنحه هشام الثةبني بعصبية ً
أبن يغلهمما ووندما انصرف العامل التهت حنةها وهة يقةل حبسِ:
 جدايل ,اان ال أحب اُلدال ىف الشارع ,الناس تنظر إلينا,انتظرى حىت نعةد للمنزل

 انتظري حىت نعةد للمنزل ! ,وهل سيجدي النقاش وقتما إذن؟!!ووندما وقف أمام اخلزينة وهة جخيرج ُمهظته وقهت جبةاره امرأ يبدو

اهنا ختطت السبعني ورمبا أكثر ,رفعت العجةز يدها وابصبعما حركت

نظارهتا الطبية حىت سقطت ولى أنهما مث رفعت رأسما حنةه وويناها

تنظر إليه من فةق وةيناهتا مما جذب نظره إليما ,فمالت إليه قليالً وهى
هتمس بصةت يضج ابلسخرية املخلةطة ببحة مميز :
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 أنت الةحيد الذى ستسعد هبذه املالبس اُلديد  ,ال الصغار والزوجتك ,مبارك وليك ,يليقان بك ح ًقا !

ضحكت خبهة وهى تدفع مثن مشرتواهتا للخزينة ,نظر هلا بغيظ

وحتهز فاستدارت لتنصرف وهى ترمي له وبارهتا األخري :

فأحببت أن أابرك لك
رغما وين,
ج
 ساُمين استمعت إىل حديثكما ًسعادتك وتعاستمِ

حتركت املرأ خبهة التتناسب مع ومرها بشكل جعله يرقبما حىت

اختهت بني العارضات املعدنية املعلقة بينما الثياب ,بينما وقله يسافر

متجرا لأللعاب
متجرا آخر أي ً
ضا ولكنه كان ً
به بعي ًدا ج ًدا ,حيث ً

 هشام ,أنظر جىن تريد هذه اللعبة ,تعلقت هبا منذ دخةلنا إىلهنا ,وهى مناسبة هلا ج ًدا

سريعا
 ال سأشرتي أخرى أفضل ,هذه ستجكسر ً ال تقلق أان ساولمما كيف حتافظ وليما ,هذه ممميت قلت ال ,ما اخرتته هلا مناسب أكثر هشام ,هى من ستلعب هبا ال أنت ! هالة ,ال أحب النقاش ىف الشارع ,أنت تعلمني ذلك إشرتها اي هشام ,إشرتها لتلعب هبا أنت ,مبارك وليك اللجعبة !113

انتهض جسده وذهنه يعةد لةاقعه من جديد هبتاف وامل اخلزينة

وقد نهذ صربه:

 سيدي ,أنت تسد الطريق ولى من بعدك ,هل ستدفع أم ال؟!حترك جسده بعي ًدا وهة حيرك رأسه نهيًا ولكن وقله مازال وال ًقا بني

خطني فاصلني يقف هة اآلن مبنتصهمما ,التهت حنة املكان الىت تقف
فيه جدايل اآلن ,فةجدها مطرقة برأسما لألسهل ,واقد ذراويما فةق

صدرها وترسِ بكعب حذائما دوائر صغري متداخلة ولى األرض

امللساء ,ويناها جمظلمة بشرود وحزن يرامها للمر األوىل ينساابن من
وينيما إىل صهحة وجمما بتجمِ أوجع قلبه .
وجد نهسه ينساق إليما ويقف جبةارها جمعل ًقا الثةبني كما كاان مما
جعلما تظن أبنه رمبا وجد أمثاهنما ابهظة فعدل ون شرائمما ولكنما

الركن الةردي ويقف قبالتما وهة يلمس
فةجئت به جيذهبا برفق حيث ج
ذقنما خبهة وبداخل وينيه ترتسِ ابتسامة حنةنة ,إمنا حزينة شارد

ويقةل:

 -اختاري األنسب هلما ,اختاري ما سيسعدكن

***
منذ أن سافرت والدته ألداء العمر وهة يالحظ انطةائما ونه

مقنعا لتلك احلالة
يةما بعد يةم ,ال يعلِ سببًا ً
وشرودها يسيطر وليما ً
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صباح وندما يستيقظ للخروج إىل ومله جيدها
الىت وصلت إليما ,ىف كل ٍ

تنظر إليه برجاء ,متسك به وند الباب بقة رافضة خروجه وهى حتتضنه

هامسة خبةف:

 ال ترتكىن وحدىحىت مالبسما مل تعد هتتِ هبندمتما كالسابق ,بل وتهعل الشىء أكثر

من مر بتةتر شديد وحرص لتتأكد أبهنا قامت به ولى أكمل وجه حىت

متاما ىف أومال املنزل ,بني كل يةم وآخر خترتع حجة لتجبقي جىن
أجره َقت ً

متاما ,تصحة
و جُلني معما ابملنزل حىت تكاد أن متنعمما ون دار الروضة ً
ىف منتصف الليل متعرقة ترتعش كاحملتضر صارخة برجاء:
 مل أفعل ,مل أفعلسةءا ,وندما استقيظ
كثريا ,بل زادت حالتما ً
الليلة املاضية مل تتغري ً

مرتعبًا وقد ايقظه صةت بكائما ,ضمما إليه وهة جميسد شعرها ويقرأ آية

الكرسي جبةار أذهنا ,صرخت مر أخرى وهى تلتهت للخلف وتجشري إىل

حافة الهراش هاتهة:

 الهراش يمبط جبةاري ,هناك من جلس جبانيبظل يجطمئنما أبن ال أحد معمما وأبهنا حتتاج إىل اإلسرتخاء كما يهعل

كل مر ويقةم بتشغيل سةر البقر جبةارمها ون طريق هاتهه النقال ,ليلة

األمس أشعلت تةتره وقلقه وليما ,ىف طريقه إىل اخلروج وتركما وحيد
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وقد أتت واملة الدار لتصطحب بناته معما ,ال يريد أن يهعل ولكنه

مضطر .

قهز أسِ وبري إىل رأسه دفعة واحد فابتعد ون ضمتما قليالً وهة

مقرتحا:
يقةل ً

 ما رأيك أبن تذهيب إىل الدكتةر وبري ساوة أو ساوتني ,أميصباحا ىف املركز الطيب وأوتقد أهنا ستكةن
كانت تقةل أهنا تعمل
ً
متةاجد اآلن ,هي جحتبك كما مسعت وستهرح بزايرتك ابلتأكيد

ظمر وليما الةجةم يشةبه بعض التململ املنزوج للحظات ,هناك

شىء ما يشغلما تريد التحدث ونه ,يظمر ذلك جليًا ىف وينيما الىت
وأخريا حسمت أمرها وهى تقةل بتهكري
حيب النظر إىل ومقما,
ً

 زوجة صديقك وادل تريد زايريت هنا ىف املنزل ,وقد اقرتحت أنصباحا وأنتما ىف العمل وتنتظر مين مةو ًدا ,سأهاتهما بعد
يكةن
ً
خروجك وأدوةها ,أو  ..أو رمبا أذهب أان إليما .

تلكأت يده ولى مقبض الباب وهة يشعر برتددها ويسمعه ىف نربهتا

املجرتعشة بل ويراه يعتلي كل خلجة ىف مالُمما الىت تصري شاحبة كل يةم

أكثر من سابقه ,ال يريدها اإلختالط بـ رؤى ,إنه حىت اآلن ال يعلِ ماذا

قالت هلا ىف الزاير السابقة ,نعِ تكلِ مع والدته قبل سهرها ووادت

إليه ىف اليةم التايل تجطمئنه أبهنا مل تتحدث معما سةى ابخلري ,ولكنه ال
يطمئن هلا وال يعلِ ملاذا! ,رآها تنتظر قراره برتقب ووينيما حتةم حةهلما
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بقلق ,رمبا هة جخمطىء بشأن رؤى ,رمبا تصريان صديقتني وتستطيع أن
رجا
جخترجما من حالتما تلك ,حسِ أمره ىف النماية بعد أن تنمد جخم ً

انهعاالت مشتتة متأل صدره وتةجعه بل وتجرهبهج ىف نهس الةقت وقال
خبهةت:
 ال مانع لدي ,افعلي ما يسعدك ,ولكن إنتبمي ولى نهسك جي ًداو التنسي مةود وةد البنات من الروضة

مضى وأغلق الباب خلهه وهة يؤنب نهسه ولى مةافقته تلك ,لقد

تسرع ,ولكن ,رمبا لن تذهب أو حىت جتعلما أتيت هى إليما ,رمبا تجغري
رأيما كما فعلت األسبةع املاضى وندما قالت أبهنا ستزور ومما وزوجته
ووند وةدته ولِ أبهنا غريت رأيما ومل خترج ,أو رمبا ستسمع بنصيحته

وتلتجىء إىل الدكتةر وبري رمبا جتد لديما حالً ألحالمما املهزوة تلك,

أغلق وينيه وهة يجشري بيده لسيار األجر وبداخله يدوة أن ال ججتيب
رؤى ولى اتصال جدايل فال حتدث تلك املقابلة من األصل ,نعِ وهذا

كثريا ما تقرر
احتمال وارد ,فمة يعلِ من وادل أن رؤى مزاجية الطباع و ً

اخلروج فجأ  ,تجرى إىل أين تذهب؟!.

***
هل يصلجح فعل الصةاب ليكةن حالً؟! ,أو مبعىن أصح ,هل يصلجح
أبن يكةن حالً كافيًا؟! ,كانت تعلِ أن من الصةاب ودم وةدهتا إىل
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وتزوجت ,وملَ ترجع؟ ,وملن
ذاك املنزل الذى هجرته منذ شمةر قليلة
ْ
تعةد؟
مث إن وةدهتا أو حىت زايرهتا غري مسمةحة ,مل تعد شقة وائلتما ومل

ميلكما أحد من بعد ما تركتما ,جمسعة الشقة كانت كافية ليزهد هبا اُلميع

وخيشى الةلةج إليما أو حىت اإلقرتاب من ابهبا ,حىت أن اُلارات يرمني
أمام وتبتما الهلهل األسةد واحلار حىت ال خترج منما األرواح وتؤذيمِ

كما يعتقدن .

أبسياخ اخرتقت حنجرته
ومن قد يجهكر ىف شقة قجتل صاحبما
ٍ
واحرتقت زوجته بغرفة مكتبه حىت تهحمت ,وابنتما واقهة تنظر إليما!,

كثريا طمر الذكرايت إال أهنا تتناثر وتتناثر بهةضةية فةق إدراكما
حاولت ً

غربته فلِ تعد تهصل بينمما ,وبرغِ كل ذلك أخذهتا
وحاضرها ,حىت َّ
تشعر ابإلشتياق ملكان لعبما وهى
قدماها إىل هناك ,تشعر ابحلنني ,ج
صغري  ,وكيف مننع احلنني ون أماكن مجعت بني الضحك واألمل أبنهسنا,
ممما دأبت ولى تعذيبنا ,إال أهنا تظل حتمل بقاايان ,ننجذب حنةها وقد

آملتنا الةحد أكثر مما كنا نعيش فيما ,هي ليست ُمرد أماكن ,إهنا

رغما ون كل الدمةع الىت ذرفناها فيما .
بزوااي جخلدان ً

مل يالحظما أحد ,رمبا شكلما قد تغري قليالً أو رمبا الناس منشغلةن

أكثر مما جيب ,تلك الساوة اهلادئة ابحلي وقد ذهب الرجال إىل أوماهلِ
ٍ
تنظيف وتسةق ,الزالت حتمل مهتاح الشقة ىف سلسال
بينما النساء بني
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مهاتيحما اخلاصة ,كاللص دخلت من ابب البناية تتلهت حةهلا حبرص

وهي ختطة حنة الشقة جبةار جسلِ البناية الكبري املؤدى للطةابق التالية,
دوما ولى وتبة الشقة فيجعلما مظلمة برغِ النمار
والذى يجلقى بظله ً

الساطع ,تركت أجزاء األوراق املربعة الشكل واملثلثة منما والهلهل

األسةد كما هِ ىف مكاهنِ وقد ألقتما إحداهن ولى العتبة ومل حتاول

إزالتمِ ,فتحت الباب سر ًيعا وختطت كل شىء وكأهنا تقهز ودخلت
جمغلقةً الباب خلهما خبهةت.

ظالم ,الشىء غريه اصطدمت به وينيما ,وىف حلظة أدركت أبهنا

كانت روةنة منما أن جاءت ,ما تلك اُلسار الغبية الىت تدفعما
للةقةف ولى أوتاب اُلنةن بال سبب حقيقي ,أحتارب ىف معركة تريد

أن ختسرها؟!.

الستائر جمسدلة خبشةع ولى النةافذ املجغلقة ,ينسل من بني فتحاهتا

الصغري شعاع ضةء خيشى الةلةج بكامله ولكنه يسمح هلا برؤية ابهتة

غري واضحة ,رائحة ال جدخان مازالت تجعبق اُلدران الىت كانت أشبه
بظالل شاخمة أمامما ,دون إدراك وجدت قدميما تتحركان وكأهنا تجنظف
حذائما قبل الدخةل ,الدخةل؟! وكأن األاثث املجغطى أمامما أبقمشة
كانت بيضاء يتحداها بسخرية أن تهعل ,تلهتت حةهلا وخافقما يضخ
بقة اخلةف ,حىت يكاد يقهز من صدرها إىل ٍ
أماان,
مكان آخر أكثر ً

وويناها تهيض ابلدمع الغزير بال تةقف ,بدأت العبارات تنضح بعقلما
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تكاد تصِ أجذجنيما ,بل وتصهع أنسانيتما بقة جتعلما تتحرك خطة
جانبًا وكأهنا ضربتما
" ال زلت ختططني خللع السةاد أيتما القبيحة "  ,لتستقبلما وبار

أخرى صافعة ىف االجتاه املقابل " ال أولِ ملاذا المتةتني ونراتح من

لعل
شؤمك "  ,رفعت كهيما تضعمما ولى أذنيما أبنني متةاصل َّ
العبارات الذاحبة تتةقف ,ولكنما مل تهعل " وطرك الرخيص لن جيذب
إليك إال البعةض أمثالك " ,زاد ضغطما ولى أجذنيما دون شعةر وأنينما

يزداد خمتلطًا ابلدمةع ,والذكرايت تزداد قسة لتدفعما للدوران حةل
نهسما بال ووي الهثة .وفجأ تةقف كل شىء ,وكأهنا أجصيبت ابلصمِ
املهاجىء ,وندها ماتت ويناها ولى كيان ما ىف املمر الضيق املؤدى إىل
غرفتما ,كيان يتحرك ,ويقرتب منما ,شعرت بقدميما تستحيل إىل شىء

جهالمي وهى تنثين أسهلما وتجسقطما ولى ركبتيما من شد الهزع ,هربت
الدماء من وروقما وندما اقرتب ذلك الكيان أكثر وتبينت مالُمه ,ال..

كياان ُمرتقًا ابلكامل ,يتصاود منه
ليست مالُمه ,بل ما تبقى منما!ً ,
جدخان بال انر ,وبرغِ كل ذلك استطاوت أن تتبينه ,ورفته ,بل
ورفتما ,ويناها مشةهة كليًا ,قسمات وجمما ذائبة ىف بعضما البعض,
إال أهنا استطاوت أن تهمِ تلك السخرية الناضحة فيه ,وقبل أن يغيب

وويما مسعتما تقةل:
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كنت أورف أنك ستأتني ,أنت كالهأر البد وأن يعةد إىل جحره
 جممما كان نتنًا !
دوامة ترميما فتتلقهما دوامة أخرى تجعيدها ملنتصف الدائر من
جديد ,دائر مبنتصف البحر تبتلع كل ما يقرتب منما ,كلما ظنت أهنا

ُمددا ,ظلت حتارب بذراويما ولكن بقية
خترج جتد نهسما ىف وسطما
ً
جسدها ثقيل للغاية ,يكاد يكةن مشلةالً ون احلركة ,كانت تعلِ أبهنا

حتلجِ ,وتريد اليقظة ولكن المهر ,البد من الغرق أوالً لتستيقظ ,تةقهت
وأخريا امتدت إليما يدين
ون احملاربة واستكانت ,متةت إبرادهتا,
ً
لتنقذها ,استسلمت هلا وتركتما ترفعما واليًا وتقذفما بقة للخارج,
وسقطت ,هل هذه هى النجا ؟! ,السقةط لتتحطِ!

شمقت واليًا وهى تستقيظ ىف سريرها وصدرها يؤملما للغاية ,نعِ
متاما ,جزء البحر فقط هة
هة جحلِ كما كانت متيقنة ,إال إنه ليس ً

احللِ ,أما ما سبقه ,كان حقيقيًا! ,ورفت ذلك وندما اصطدمت ويناها
بسقف الغرفة فعرفته ولى التة ,إهنا ىف غرفتما ,وفةق سريرها ,ولكن

ليس ىف شقة زوجما ,لقد كانت ىف شقة وائلتما كما كانت قبل أن
تهارق الةوي ,جلست مذوةر شاخصة البصر وهى حتتضن جسدها

بذراويما ىف ُماولةً ايئسة لالحتماء:
وأخريا التقينا اي صديقة !
ً
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صرخة احتبست حبلقما وهى تلتهت حنة مصدر الصةت ,ورأهتا !,

تطةف خبيالء أمامما كأن مساحة الغرفة الشاغر املتبقية قد تعبدت

مستحيلة إىل معراج خاص هلا ,ذات مالبس فضية المعة حةافما

فضهاضة تطةف معما كأهنا تجرفرف ,مهسة منهلتة غري مصدقة حتركت هبا

شهتاها دون صةت ,خرجت احلروف ُمنةنة جبنةن اللحظة هاتهة :
 -هالة !

***
ال تعلِ ما مر من وقت وهى حتدق بـ هالة املبتسمة هلا جبمال,

انعدم الزمن وتةقهت ساوات الكةن ,شعرت أبن الطيةر هى األخرى
تةقهت فجأ ون الطريان ,وسكنت حركة احليا  ,وكأن ومرها يتةقف

ولى تلك النظرات املرتعبة الىت حتةلت إىل ذهةل رمبا يقتلع مقلتيما من
شدته ,قبل أن يعةد الدم لضخه أبوردهتا من جديد وتصرخ رئتيما طالبة

للمةاء ومازالت شهتيما الىت أصبحت قاحلة من شد شحةهبا تجتمتِ بال

تةقف:

لست هنا,
 هالة ,أان أحلجِ ,ال ,هذا كابةس أريد أن أستيقظ ,أان جكل هذا غري حقيقي!

تركتما هالة هتذي للحظات وهى هتبط مث تستقر أمامما واقهة بثقة,

ذراع منسابة جبانبما واألخرى مةضةوة فةق خصرها برشاقة ,ذهب
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الشحةب ومات املرض ,نهس مالُمما الىت تعرفما إال أهنا ساطعة وكأن

حصراي !
أشعة الشروق الربتقالية هجرت مساء الكةن لتشرق جببمتما
ً
 -هالًّ هتدأين قليالً لنتحدث؟

صرخات هلع انطلقت ترج أركان الشقة ابلكامل آتية من خارج

الغرفة جعلت أحبال صةت رؤى تعةد للعمل تلقائيًا ,وهى تردها
ُمددا وتضغط مقلتيما جبهنيما بقة
بصراخ مماثل وترفع كهيما ألجذنيما ً
اخلةف ,تعرف صةت من تصرخ ابخلارج ,حتهظه ون ظمر قلب ,ومن

شعرت بنسمة منعشة تلجهما ,حتمل وبري املسك
بني الصراخ واألمل ج
وصةت هالة العذب كقيثار ينساب إىل قلبما من خالل أذنيما برفق

وهدوء:

 ال ختايف ,أان أمحيك منما منذ وقت طةيل ,وندما رأتك اليةم جج َّنجنةهنا وكانت ستؤذيك ,ولكين قمت حببسما ابلغرفة الىت

احرتقت هبا وهى لن تستطيع اخلروج منما اآلن ,ال ختايف صراخما,

إهنا تجهزوك فقط لتنتقِ منك !

كيف خترج من كل هذا اُلنةن؟! ,هل تجساير احلجلِ حىت ينتمي
وتستقيظ أم ماذا تهعل؟! ,مجيعمِ أمةات ,فكيف تتحدث إىل واحد

بينما اآلخرى تصرخ ابخلارج؟! ,سكت الصراخ فجأ لتتشقق جدران
البيت من صياحما الذى بدى كصةت يرتدد بني اُلبال "أحرقتين اي

دميمة ,قتلتين"
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هذه املر شعرت بنسمات ابرد تدور من حةهلا حىت وزلتما الرايح

اخلهيهة ون العامل فلِ تعد تستمع إىل الصراخ اآليت من خارج الغرفة,

وبرود وذبة حتجط كالهراشة ولى كهيما لرتفعما بنعةمة من فةق أذنيما,

فتحت وينيما ببطء مميب ,لرتى هالة تسحب أصابعما بني أانملما برقة

وتنظر إىل وينيما مباشر وتقةل برتمن:

 اطمئين ,أان صديقتك ,أمحيك بروحيقالت هالة كلمتما األخري مث ضحكت مبرح وهى تتابع حديثما انثر

خصالت شعرها مينةً ويسرً فتتساقط منما حبات اللؤلؤ:
 -فعليًا ال أملك غريها ىف الةقت احلايل !

رغما ونما مبنظرها البديع,
أسرت حبات اللؤلؤ املتطاير ويين رؤى ً

مما جعلما تتناسى للحظة أبهنا تتحدث إىل ميتةً ابلهعل ومتتمت مأخةذ :
 -أان أستحق انتقامما ,لقد ,احرقتما !

مشس أخرى من بني فكيما ورفعت
ابتسمت هالة لعينيما فأضاءت ٌ
كتهيما قليالً وكأن األمر يبدو معقةالً وهى تقةل:
 هى من كانت ترغب ابللحاق أببيك ,أنت أسديت هلا معروفًاتستحقي وليه الشكر ,ال اإلنتقام
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حاولت رؤى أن حتيد بعينيما ولة قليالً ون ويين هالة ولكنما مل
تستطع ,كانت مأسةرً جكليًا بداخلمما ,حىت أن كلمات هالة بدت هلا

منطقية ج ًدا ,فحركت رأسما مةافقة مث تسائلت ابنبمار:
 -وكيف تستطيعني محاييت منما ؟

حتركت هالة لتعةد إىل حالة الطةاف من جديد ,كملكة تروى محاها,

تتهقد الروية ,جهتيمن جبيةش غري مرئية ,اقرتبت من رؤى من خلهما

ومهست أبذهنا:

 ىف واملكِ ,الشرير هة املجسيطر واحلاكِ ,أما واملنا حنن ,فقةاودهمتاما
خمتلهة ً

وادت رؤى تتةتر من جديد وتتلهت حةهلا بضياع وصةهتا يرتعش

حبروفه:

 أخرجيين إذن من هنا ,واودك أن ال أوةد اثنيةًمهست هالة أبذهنا األخرى:
 مل تسأليين حىت اآلن ماذا أريد منكوهل تريدين شيئًا ؟! ,غاصت حةاسما ترقبًا بني أمةاج مهستما,
ٍ
خبطط
رماداي يكاد يمطل
سحااب
ترى ماذا تريد منما؟ ,ظلل وقلما
ً
ً
حلما أو حقيقة ,ولكن
تجهكر هبا للخروج مما هى فيه اآلن ,سةاء كان ً
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حدودا لةاقع يهرض نهسه
مهسةً أخرى من هالة صدمتما ورمست هلا
ً
فرضا لن تستطع تعديما أو حىت الدوران من حةهلا:
وليما ً
 أري جدك أن جحتييين !مهسة كافية لتجعل وويما يندفع هبا بعي ًدا ون حاضرها ولكنما
متسكت به بغضب صائحة ابهنيار معرتض وقد وادت ويناها تشخص

ددا ولكن هذه املر بدأت تند بدمة ٍع وفري :
جُم ً
لست إهلًا ألجحييك !!
 -أان ج

كمةجة هادئة حتمل طهالً أوشك ولى الغرق إىل أحضان اليابسة
اخلضراء ,واجمت هالة ويين رؤى وقالت بنغمة ساحر :
 أحييين فةق أوراقك ,أحييين بني سطةرك ,أخربي الناس وين,رمبا أان مت ابلهعل ولكن ,مازالت احليا هبا هالة أخرى وأخرى
تنتظر أن جحتييما بقلمك !

ددا رمادي وينيما احلائر بسحر الكلمات وهى
ترقرق الدمع جُم ً

تتسائل:

 كيف؟!أولِ أبن الكتابة هي هةايتك ,أجكتيب وين ,وأان سأمدك بكل ما
 -ج

حتتاجني من تهاصيل ستجعله ججيَ ْن ,أريده أن يقرأ ,أن يشتعل
ضمريه اشتعاالً
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متةجت احلري بني طيات وجمما ووالمة استهمام كبري ظمرت

بعينيما فتابعت هالة جُميبة ون سؤال صامت:

وأاي كانت الطريقة الىت ستجخربي هبا الناس وين ,فسةف
 هشامً ,أضعما أمامه ,وبني وينيه ,سأرغمه أبن يقرأ

ضا والتمرد
وملاذا تهعل؟! وما شأهنا هي! ,بقة حركت رأسما رف ً

يزحف روي ًدا روي ًدا بداخل وينيما ,مترد ظمر بةضةح ىف تشنج شهتيما
وتةتر جسدها ,ولكنما كانت جخمطئة ,ولى األقل ىف تلك اللحظة ,لقد
حرت بـمالة الكيان املرمري ,أما
وس ْ
وايشت هالة املريضة الشاحبة ,ج
وجما لةجه أمام هالة القاسية قليالً ! ,قتلت
اآلن ,فلقد وضعت نهسما ً

هالة املساحة الىت كانت تهصل بينمما وسحبت كل تركيزها ىف ومق

جُلاج وينيما الىت صارت تتةود بقسة وهى تقةل بنرب هلا حرار تلسع
كعةد ثقاب انطهىء وهجه للتة ورحل معه أريج حضةرها:
 -ستهعلني ,وإال !

***
احنىن حنةها وهى تضع الطهل أمامما ولى مقعده املجخصص له
وتجطعمه وتناغيه ,قبل أولى رأسما وهة يقةل مداوبًا:
 وأان أين وشائي اي زيتةنة !رفعت وجمما إليه وهي تجضيق وينيما ابستمجان مرح هاتهة:
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 اوتقين لةجه هللا ,كف ون منادايت هبذا االسِواد رأسه إىل الةراء ضاح ًكا بينما هي حتمل مقعد الطهل من فةق

الطاولة وتضعه ولى األرض خشية سقةطه وهنضت تةاجه ضحكاته الىت

دوما ,دفعته من كتهه بغيظ صائحة:
يستهزها هبا ً

لست بزيتةنة !
 تةقف ون إغاظيت اي وادل ,أان جحاول التماسك أبن يةقف ضحكاته ويجمدىء صخبما قليالً وهة
يضع كهيه فةق صدره إشار لطلب صهحما ,وضعت يديما خبصرها

متاما مث أدارها إليه وأمسك وجمما بني كهيه
بتأفف متربمة حىت سكت ً
ىف طريقه إىل اإلوتذار ,رفع حاجبيه وهة يقةل جبدية أغاظتما أكثر:
 -آسف حبيبيت ,أنت لست زيتةنة ,بل أنت طبق من القشد

رغما ونما رافعة حاجب واحد بثقة ولكنما مل تتنازل ون
ابتسمت ً
التربم العالق بشهتيما فكانت النتيجة النمائية شهاه معقةفة لألسهل

قليالً ,ولكن وادل دمر أسهه مردفًا:

 طبق من القشد سقطت فيه زيتةنتان وشرحيتني مكتنزتني منالطماطِ الطازجة

غطت وجمما بكهيما وهى حتركه بيأس منه ,هذا هة وادل ,حبه

حزان ما بعينيما يتحةل إىل
مشاكسه ,شغهه إغاظه ,ولكن وندما يلحظ ً

واشق متهمِ ال يشق له غبار ,إال أنه جيدها ىف هذه اللحظة ىف مزاج
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فلِ ال؟! ,أمسك بكهيما ليحرر
جيد للمزاح ابإلضافة إىل أنه جائعَ ,
وجمما وقبلمما جمدويًا اإلوتذار ,وقبل أن يتابع مبشاغبة أخرى سقطت
كتااب
نظراته ولى املقعد الةثري خلهما ,منذ أسبةع تقريبًا وهناك ً
للحكاايت ال يجهارق يديما ,تصحبه معما أينما جلست ,فقال بعد أن
مط شهتيه ورفع حاجبيه متسائًال:
 اي ترى ما السبب املهاجىء لشغهك ابلكتب هذه األايم؟!قليال وكأهنا مل تتةقع أن يجالحظ وتنحنحت ابحثة ون إجابة
أرتبكت ً
منطقية ٍ
لثةان قبل أن جتيبه بعينني زائغتني:
 وهل لديك مانع؟تنهس بعمق مث قبل جبينما بعينني شاردتني ,يشعر أبن دواخلما غري

سعيد بغيابه طةال اليةم ىف ومله ,تشعر ابمللل لذلك مزاجما متقلب
بني ٍ
يةم وآخر ,ال يستطيع أن ينسى مظمرها وشكلما منذ أايم حني
دخل املنزل فةجدها شاحبة تبكي هبسرتاي ,تشبثت به حني رأته ,كانت

والدته قد هاتهته وأخربته أبن رؤى مرت هبا وتركت الطهل لديما متعللة

ابلتسةق ومل تعد إال بعد غروب الشمس هبيئة تشبه شخص جدفن ابخلطأ

وهة ولى قيد احليا  ,ووندما استيقظ وجد نهسه ُماصر بني جثث
املةتى ,ظن أن والدته تبالغ ولكن وندما دخل شقته ورآها هكذا ,تةقع
أن األمر جلل حبق ,ليلتما أخربته أبهنا فقدت وويما ىف املتجر الكبري ومل

تكن حتمل هةيتما فلِ يتعرف الناس وليما ومل أيخذوها إىل أي مشهى
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وظلةا حياولةن إفاقتما لةقت طةيل ,ووندما استهاقت بقيت مع واملة
املتجر بقية اليةم حىت استطاوت التةازن من جديد مث وادت لتأخذ

الطهل من والدته لذلك كانت حالتما مزرية !.

بداخله شيئ ما جياهد لتصديق قصتما تلك وابألخص ألهنا حامل

ىف الشمر األول من محلما فهقداهنا تةازهنا أمر منطقي ,ولكنه مل يكن

مسرتحيًا أب ًدا وال يعلِ ملاذا! ,وىف اليةم التايل وجدها تعبث مبكتبته
خاصا بكتبما ودفاترها ,كانت ىف نظره
الكبري وتصنع لنهسما ركنًا ً
خطة جيد مللىء وقت فراغما بشىٍء مهيد كالقراء  ,ولكن هذا
اليكهي ,البد وأن تتةاصل مع صديقة أو أكثر لتجكسر شرنقتما هذه,
طرقنا بطرقه
ومن يستحق الصداقة والتةاصل سةى شخص تتشابك ج

بشكل أو خآخر ,ومن غري زوجة هشام تعاين من نهس الةحد الىت تعاين

منما رؤى ,ال بل أكثر ,ما قصه هشام وليه اليةم ون زوجته فطر قلبه

ولى صديقه ,أغمض وينيه وضِ رؤى إىل صدره وكلمات هشام احلائر

تضرب ذاكرته من جديد:

 أسبةع كامل تتحاشاين اي وادل ,تقةل أبن ملسايت العابر هلاتلسع جلدها بل تنغزها كاألشةاك ,أمسع صةت أنينما وهى انئمة

وكأهنا تعاين وحتارب مث تستيقظ صارخة ,سأججن اي وادل .

رغما ونه وندما شعر بـرؤى تجربت ولى خده
خرج من بئر ذكرايته ً
بقة هاتهة:
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 هيييه ,أنت ,أين رحلت أبفكاركاندرا
نهض غبار الشرود ون حاضره وتكلِ جبدية مل تعتدها منه إال ً
يشةب نرباته القلق وقال جممس ًكا مبرفقيما بتةدد:
 حبيبيت ,ما رأيك لة تةطدين والقتك بزوجة هشام ,إهنا تعاين منالةحد وحتتاج لرفقة

تجعاين؟! ,هل هذه رجهة الىت شعر هبا وادل تسري جبسدها؟! ,متعن

ىف وجمما الذى تشنج ووضلة خدها الىت ارتعشت وهى تقةل بتلعثِ
خمتلطًا بضيق خهي:

 وكيف ورفت؟متلكته احلري وهة يتأمل وينيما املنكسر لألسهل للحظات مث قال

هبدوء وهة يرفع رأسه ألولى بشرود:

 ضغطت ولى هشام اليةم ليخرج ماىف صدره ,فحالته ال تجعجبينمنذ ود أايم
 يستحق !أخهض وجمه إليما وكأن كلمتما اهلامسة ضربت معدته فجأ

بقسة  ,زمت رؤى شهتيما وهى تشتِ نهسما بداخلما ولى ودم

حتكمما مبشاورها فانهلتت شهتاها ببعض مما حيمله قلبما بتسرع ,مل
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تستطع أن تةاجه وينيه املتسائلة بدهشة فأشاحت بةجمما بعي ًدا

وهربت من بني ذراويه حنة املطبخ خبطةات وصبية وهى تجتمتِ بضيق:
 -سأود لك العشاء !

تصلب جسده مكانه وهة يرقب حركتما النزقة املرتبكة وصةت

بكاء ضعيف لطهله قد بدأ يعلة جبانبه ,احنىن حيمل الطهل وويناه ال
تهارق الباب الذى اختهت خلهه منذ حلظات ,جبينه منعقد وقد بدأت

يةما ىف قلب
أفكار غريبة تغزو وقله ون تلك املشاور اليت مل يشعر هبا ً

زوجته جتاه هشام ,تجرى هل مازالت حتمل ىف نهسما ذكرى رفضه هلا ىف

السابق؟ ,لقد نسي هة شخصيًا هذا األمر ,حىت أنه مل يناقشه معما
أب ًدا ,ووندما سألته ىف بداية تعارفمما من الذى دله وليما وملاذا اختارها

هى ابلذات؟ ,اضطر أن خيرتع هلا قصة ومهية حىت ال جيرح مشاورها
أكثر وقد أوجبته للغاية ,فلماذا تطهةا تلك املشاور السلبية اآلن؟!.

***
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وقالت يل
تهحص الكاتب الصحهى وبداخلالق مروان املظروف بني يديه

شا ,مث بدأ ىف فتحه وفض األوراق منه وقراء ما بني سطةرها
منده ً
بهضةل ,حينما َول َِ أبنه أمام حالة فريد من نةوما حتتاج إىل أتمل

وميق وصرب طةيل لهك أحجيتما وألغازها قبل احلكِ وليما ,وقد تيقن

من ذلك وندما وصلت ويناه آلخر سطةر مقدمة األوراق وقد كتبت له

الراسلة فيما :

" -وسأظل أرسل لك تهاصيل زايراهتا يل ىف شقيت املمجةر  ,وىف

ونةاان يتةسطه من اخلارج
كل ظرف سأرسله لك ستجد وليه
ً
وهة نهس العنةان الذى كتبته ولى الظرف الذى بني يديك اآلن

" وقالت يل " .

ال أريد منك تصديقي ,أريد فقط أن تنشر شكةاها ,لعل روحما

هتدأ قليالً وينقطع شبحما ون زايريت !.

ألول مر يقف أمام رسالة كمذه ,لقد اوتاد قراء حكاايت من

مجيعا ىف
سراديب احليا املظلمة ,بكل زواايها املمجةر  ,إال أهنا كانت ً

يةما يهرد مساحة ىف
النماية شكااي وجتارب أحياء! ,مل يتخيل أن أييت ً
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اببه ,لـميتة! ,ابلتأكيد سيتممه اُلميع ابُلنةن ,أو ولى أقل تقدير

بصناوة ضجة إوالمية ومهية لبابه األسبةوي تنعكس ولى مبيعات اجمللة

الىت يجشرف ولى أشمر ابب هبا " بني الناس" !.

سقط الظرف من بني يديه وهة يرفع وجمه القمحي البشر إبجماد

مشةب ابحلري ويستند بظمره للخلف جملقيًا بثقل جسده ولى ظمر
املقعد الضخِ خلف املكتب اخلشيب الكبري واملجمتلىء سطحه ابألوراق

واخلطاابت ون آخره واملجستدير نصف استدار من حةله ,يةاجمه
مقعدان جمتقابالن من اُللد البجين الهاتح وبينمما طاولة زجاجية مستدير

صغري  ,دار ابملقعد دور كاملة فمرت ويناه ولى اُلدران املطلية
دائما ما
ابألزرق املتداخل مع األبيض ابنسجام يساوده ولى الرتكيزً ,
يرفض تعليق اللةحات ولى احلةائط ,يجهضلما هكذا خالية من أي إطار

سةى من مكتبة مستطيلة ىف زاوية منما ضمت بعض الكتب املتنةوة

الىت يهضل قراءهتا بني حني وآخر أثناء ومله ,خلف مقعده انفذ

مةصةد ىف اُلدار جمطَعمة بزجاج مسيك يهصله ون العامل اخلارجي,
نصف دور إضافية لتجكمل ويناه رحلتما إىل اليسار فانعكست صةرته
ولى املرآ الطةيلة امللتصقة ابُلدار ,أصبحت اآلن أمامه مباشر ,
تةقف املقعد ون احلركة ,لقد انل اإلجماد من روحه قبل جسده ووقله,
انسحبت نظراته حنة خصالته البيضاء ولى جانيب رأسه فمرر كهيه

فةقمما وهة يشرد كليًا فيما قرأ منذ دقائق ,تلك الرسالة الىت سجنته
بني سطةرها من بني مائة ومخسني رسالة أخرى! ,وأبت أن حترره منما
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حىت اآلن ,ثقافته الةاسعة وطريقة تهكريه الةاقعية يرفضان التصديق,

حاسته الصحهية يدفعةنه بشد
ولكن حسه األديب والعاطهي وقبلمما َّ

لنشر شكةاها ,حىت وإن نةه ىف بدايتما ون رفض وقله هلا ,يرى هبا

ووربا أكثر من ُمرد مسألة ,فلرمبا تكةن سببًا ىف انقشاع
ً
دروسا ً
الضباب ون ويين أحدهِ قبل فةات األوان ,فهى النماية هي جتربة
وأخريا وبعد معارك داخلية طاحنة كان قد أمسك ابلقلِ بعد أن
بشرية,
ً

حسِ قراره وبدأ يكتب بتممل :

 يقةل أحد ولماء النهس أن الصمت هة أشد مراحل اإلنهعال,وأن أكثر اللحظات الىت الجند فيما ما نقةله من كلمات هى

اللحظات الىت يصل انهعالنا فيما إىل ال جذ ْرَو فنصمت! ,هذا ما
حدث يل أوزائي ال جقراء وأان أجحبر بني سطةر هذه الرسالة والىت من
الةاضح حسب حديث كاتبتما أهنا ستكةن سلسلة من الرسائل,

لن أجطيل وليكِ فأان أولِ أن تلك املقدمة قد بلغت من فضةلكِ

املنتمى .سأضع الرسالة كما هي ,كما جكتبت ولكن ,فقط
سأحذف منما ما ميس أخالقياتنا وديننا احلنيف من وجمة نظري
ولكنين لن أُمة ما هة متناقض مع وقلي وثقافيت ,وسأترك لكِ

منتظرا تهاولكِ معما كما اوتدت منكِ,
احلكِ ىف النماية
ً
املشاركة الةجدانية الىت أصبحت والمة مميز لصهحتنا هذه ون

طريق بريد اجمللة اإللكرتوين .
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للمر األوىل لن أجونةن الرسالة مبا يليق هبا فلقد أصرت صاحبتما أن

يكةن ونةاهنا " وقالت يل " ,واآلن سأترك لكِ اإلحبار ىف جُلاجما كما

حدث يل قبلكِ .

وقـالت لـي ! ,من بريد " بني الناس "
دائما وأراسلك وأولِ أبنه ال معىن لذكر مكان تةاجدي
أقرأ اببك ً
اآلن ,ولكنما حالة خمتلهة واختالفما ابختالف أبطاهلا ومكان كتابتما,
أما ون املكان فأان بني جدران غرفة مةصةد ىف شقة ممجةر  ,ينتظرين

خارجما كابةس أسةد لينتقِ مين شر انتقام ولى الهرصة الىت منحتما له,

وأما ون أبطال القصة فتجلس أمامى اآلن بطلتما الرئيسية والىت تةفاها

هللا منذ شمةر !.

إلعين كما تشاء ,ولكن ال تجكذبَين ,هى
مزق اآلن خطايب أو احرقهْ ,

اآلن معي وجما لةجه وال أورف كيف ,تعجب واندهش كما تشاء,

دوما تكةن له مصلحة من وراء كذبته ,أما أان
ولكن صدقين ,الكاذب ً
فال أريد سةى اخلروج من هنا فقط! ,فمى وبرغِ طيبتما إال أهنا حني
تغضب تكةن خمتلهة ,هددتين إن مل تصل قصتما إىل الناس فستستحيل

حيايت إىل جحيِ جدنيةي ,وكل ذنيب أنين كنت صديقة وابر ىف أواخر
حياهتا القصري .

ولسبب آخر اوتقد أبنه وجيه ج ًدا ,إهنا تجريد أن جمتلي ولي بعض
األحداث الىت ال يعلِ ونما أحد شىيئًا سةاها هى وزوجما السابق فقط,
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لذا فأان اآلن ىف حضرهتا وبني يديما وأمام وينيما املجبتسمة ابنتشاء
وانتصار مل َأر مثله من قبل ,سأرمز ألمسما حبرف " هاء " ,لن أبذل
ضا يبدأ بنهس احلرف لذلك
جم ًدا أكرب ىف ترميز اسِ زوجما ألنه هة أي ً
سأستعمل آخر حروفه وهى " ميِ " ,حىت يتيسر يل احلديث ونمما كما
أرادت ,أما زوجته الثانية الىت تزوجما بعد وفا " هاء " فسأرمز هلا
حبرف " جيِ " ,واآلن إليك قصتما .

***
فزوا يتلهت
كالعاد استيقظت صارخة ,وكالعاد انتهض من نةمه ً
حةله حىت يستطيع متييز أنه ىف غرفة نةمه وولى فراشه وجدايل تتشبث

به ,زفر بقة وهة يربت ولى ظمرها جممس ًدا لشعرها وهة يستغهر وقد
ابت األمر غري ُمتمل ,مازالت ترفض أن ت جقص وليه كةابيسما وكأهنا
ختشى البةح ,وبروتينية مد يده ملتقطًا هاتهه لتصدح آايت سةر البقر

ىف املكان ,فتمدأ وترختي وضالهتا املتشنجة مث تنام ولى ساوده غارقة

ىف ورق جبينما ومنابت شعرها وهة ميسح ونما العرق بيده األخرى

ورغما ونه دواخله ترجتف وكأنه يستشعر روبما ولكن خيشى اإلورتاف,
ً
سينتظر حىت تعةد والدته لتتصرف ,لقد سأم حديث وادل ون ضرور

التقرب إىل هللا ليزيح ونمما ماهِ فيه ,إنه يصلى فروضه وهي كذلك,

واحياان
فماذا يهعالن أكثر من هذا؟! ,صحيح أنه يؤخر الهروض
ً
جيمعما وندما يعةد للمنزل آخر اليةم ,ولكنه يؤديما ىف النماية! ,لقد
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أخذ بنصيحته ويقةم بتشغيل آايت سةر البقر ىف املنزل يةميًا ومل
حيدث أي تطةر ,صحيح أنه ال يستمع إىل آية واحد منما برتكيز بل
ويعةد للنةم ىف بدايتما ,مصحهه يعلةه الغبار ون آخره من هجره ملا بني

نهسا إال وسعما !.
دفتيه ولكن هذه مقدرته ,وهللا تعاىل ال يكلف ً

ُمددا دون إراد منه وهة جحياول العةد للنةم من جديد
ولت زفراته ً

بعد أن أقنع نهسه بتلك األفكار ,ولكن هزمي الريح الشديد ىف اخلارج

يثري خياالته املتأصلة بعقله منذ الصغر وندما كانت والدته  -ساُمما

ابكرا فسةف
هللا  -تقةل له أن هذا صةت العهريت ىف اخلارج إن مل ينِ ً

يدخل إليه! ,ورغِ اهتزازه الداخلي إال أنه مل يستطع منع ابتسامة

طافت بني شهتيه لربهة وهة يسخر بداخله من هذه الذكرى:

ابكرا
 ومل أسأل نهسي ًيةما ون مصلحة العهريت ىف جعلي أانم ً
كل ليلة؟!
التهت حنةها فةجد أنهاسما وقد انتظمت وراحت ىف جسبات وميق,

فسحب ذراوه من أسهل رأسما ببطء ,هنض من بني ركام األغطية
الثقيلة ولى ممل ,ومشى ولى أطراف أصابعه حىت خرج من الغرفة

دون أن جحيدث جلبة ,تةجه إىل الثالجة مباشر فتحما والتقط منما مثر

يةسيهي وأخذ يزيل قشرهتا اخلارجية وهة يتةجه حنة غرفة بناته ,فتحما
هبدوء وألقى وليمما نظر اطمئنان ,ابتسِ لرؤيتمما بتلقائية ولكن

ابتسامته تالشت ولى الهةر وندما سقط شيئ ما ىف الشقة الكائنة ىف
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الطابق العلةي مما جعل صةت اإلرتطام يبدو وكأنه ىف شقته هة,

مؤخرا بعد أن جهبتت مالُمه وند مساوه للصةت وقهز
استةوب ذلك ً
قلبه بني قدميه لثةان ,مما جعله حينق ولى نهسه وولى استعداده الدائِ
للذور هكذا ,أغلق الباب وليمما وجر قدميه حنة الردهة ,مر بني

جالسا ولى مقعده املجهضل أمام الطاولة ,هةى
املقاود املجرحية حىت التف ً

جسده حبنق وهة يستنشق بقة ويزفر ببطء ليمدأ ,نظر حنة كهه وقد
تذكر للتة أبنه مازال جُمتهظًا ابلثمر وقشرهتا معا يف ٍ
يد واحد  ,ولكن
ً
هيمات لقد ذهبت شميته أدراج الرايح وانتمى األمر.
مال لألمام ليضع ما بيده ولى الطاولة ابستياء فلهتت نظره ُملة,

وجبًا ! ,اليذكر أنه اشرتاها ساب ًقا ,تناوهلا يقلبما بني يديه بال محاس
حقيقي ,ضيق وينيه حىت تغضنت زواايها وندما وقعت نظراته ولى أحد
أوراق اجمللة مطةية من الداخل ولى شكل سمِ غري متساوي بغري

وناية ,مرر أصابعه بني أطراف الةرقة ليعيدها كما كانت وقد أخذه

الهضةل قليالً " ,وقـالت لـي " سقطت نظراته ولى العنةان األمحر
شا
اللةن بسخاء ,مما جذب انتباهه ألول السطةر ,ووندها متتِ منده ً

متسع العينني:

 امرأ ميتة حتكي قصتما ,هاء ,ميِ ,جيِ !!ارحتلت ويناه بني كل سطر وآخر ,كلما ترك واحد قهز فةق اآلخر

احتقاان ابلدم
سريًعا كسروة أنهاسه وحركة صدره جُممالً هبا ,وجمه يزداد
ً
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والكلمات ختطف اهلةاء من حةله وحتبسما ون رئتيه :
" مل يكن شغةفًا يب منذ البداية "  ,أان الىت صرحت مبشاوري أوالً,
دفعا ملشةار الزواج ,وندما
دت له الطريق
ج
وبَّ ج
فصرت وكأنين أدفعه ً
رفضته وائليت ىف البداية لتهاوت املستةايت اإلجتماوية بيننا ,حرمت
نهسي من أن أرى الرجل الذى اخرتته ينافح ون حبه ,يقاتل ألجلنا,

فجنبته كل هذا وجعلته يتنحى جانبًا ووقهت أان بةجممِ حىت رضخةا
ىف النماية وهِ يتعجبةن من خلة ساحة املعركة منه! ,وبعد الزفاف أبقل
من شمر ,أان الىت كنت أخرتع القصص ليظل متيقظًا جبةارى بعد دخةلنا
سةءا مع
للهراش ,ولكن كسر خاطري أصبح واد لديه ,بل زاد األمر ً

يضن ولي بكلمة غزل أو مدح ملظمر قضيت ىف
مرور الةقت وهة ْ
اإلوتناء به وقتًا طةيالً ألجله وحده ,فقط يبتسِ ويقةل كلمة واحد "

مجيل " مث يجدير وجمه ليتابع املعروض أمامه ولى شاشة التلهاز ,ماذا
أقةل ,لةال ثقيت بنهسي وبدرجة اُلمال الىت منحما هللا يل لكنت
اقتنعت أبنين دميمة

وندما بدأت مشاكلي ومعاركي الداخلية تدب بيين وبني والدته,

تركين هة أواجه تدخلما ىف حياتنا اخلاصة وحدي ,ووجدت حملاربة املجتبقي
من وائليت ألحصل ولى نصييب ملرياثي من والداي ىف شقة العائلة ,ولقد

كان مبلغًا زهي ًدا من املال ,قذفةه ىف وجمي ,ونبذوين من يةمما ,وبذاك
املال القليل سعيت لتأجري شقة أخرى لننهصل ولة بعض الشىء ون
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والدته ووفران بعض األاثث البسيط وقد كان هذا منتمى أملي من

الدنيا ,حيا خاصة بعي ًدا ون املشاكل ,وظل احلال ولى ماهة وليه من

هجر قلبه يل حىت تيبست أنةثيت ,وأصبحت ودائية معه ,نتعارك ألتهه

األسباب.

نعِ أورتف ,وزوفه وين الوقات طةيلة سبب مباشر ىف اختالقي

للمشاكل ,وقد شعجرت ابلنبذ ,هل تتصةر كيف يكةن النبذ من أول
رجال غريه ,فمل يلةمين
أحب قبله ,ومل أورف ً
رجل أحببته حبيايت؟! ,مل ج

أحد اآلن وندما أقةل أن الغري اشتعلت بقليب وندما رأيت كيف
يتعامل مع زوجته اُلديد " جيِ " الذى تزوجما بعد وفايت ,هل
يستطيع أن يكرهين وندما يعلِ أبنين السبب املباشر ىف اُلحيِ الىت
تعيشه هي اآلن ,لقد كنت أتصةر أنه سيعاملما كما كان يتعامل معي,

حريصا ولى إرضائما ,ويناه
نظرت إليه ,فةجدته شغةفًا هبا,
ولكنين
ج
ً
سريعا إىل
دوما وهة يتأملما ,يبحث ونما ,أانمله جتد طريقما ً
تلمع ً
فةرا جبةارها ,حيتضن خصرها ,ال يرضى
أانملما ,أينما جلست ينتقل ً
ٍ
بطهلة تهصل بينمما يف الهراش ,بل ال يستطيع النةم إال وهة يلمسما

يةما وأان حية .
بشةق جارف كما مل يهعل معي ً

اجعت يف اللحظة
أرد ج
ت أن أسأله هامسة أبجذنه ,ملاذا؟ ,ولكنين تر ج
األخري  ,خهت أن يرتعب فيجهزع الطهلتني ,فمة خياف إىل درجة
رت وليما
جمضحكة!,
حاولت أن أحبث ون اإلجابة يف وينيه ,وفعال وثج ج
ج
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وهة ينظر هلا ٍ
كت الهارق حينما ,لقد
يةما ألجلي ,فأدر ج
بربيق مل يتةهج ً
أحبما ,هكذا ببساطة ,أحبما !.
فانزويت خبيبة يف أحد األركان فةق الستائر املجعلقة بعد أن هدمت
وش العناكب به ,العناكب الىت تشعر يب أكثر منه !" .
إىل هذه النقطة تةقهت " هـاء "ون احلديث سيدي ووجمما متأمل

للغاية ونظرت حنةى بنزيف من الدمعات اللؤلؤية وقالت يل:

ضا,
 أتعلمني صديقيت؟ ,أانلست ميتةً فقط ,بل فاشلة أي ً
ج
صحيح؟!
وقبل أن أججيبما سيدي وال الصراخ ىف اخلارج من جديد ,وكأن

دمعاهتا أضعهتما للغاية فأصبحت غري قادر ولى محاييت ,سبحت الغرفة

ىف ظالم سرمدي ,ومسعت صةت والديت تصرخ بنرب جحيمية وكأهنا

وجما لةجه:
أمامي ً

 تعايل إىل غرفة والدك حاالً اي قاتلتنا ,فمة يجريدك بشد !نظرت إىل " هاءـ " فةجدهتا تئن وتئن واألمل يرسِ بريشته احلزينة
ج
تضعف وتذبل كالةرد املدهةسة للتة ,وكأهنا
فةق مالُمما ,أخ َذت ج
أصبحت بقااي متناثر  ,وقتما اختذت قراري ابخلروج من الغرفة ,سأذهب

إىل أيب ابلرغِ من ولمي أبنه سيةخبين لتقاوسي ون حضةر جنازته !!.
إنتظر رساليت القادمة ,وللحديث بقية .
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وكعاد وبداخلالق مروان البد وأن يجعلق بشىء من النجصح واحلكمة

ىف هناية كل رسالة ,إال أن هذه الرسالة بشكل خاص مل يستطيع أن

يكتب إال وبار واحد فقط تعقيبًا وليما :

" النهةس الطاهر هي اليت اختربت األمل ,مث اختارت أن ججتنب

اآلخرين مرارته ,جمنتظر نصيبما العادل من السعاد سةاءً ىف الدنيا أو
اآلخر " .

***
وماذا ينتجج ون الصدمة املمزوجة ابخلةف والرهبة ,واملغلهة بتأنيب
قاتل للضمري سةى قدر يغلي ابإلنهعاالت املضطرد الهائر فةق

سحق
وجدانه ووقله ,هذا املزيج القابل لإلشتعال ينهث يف صدره ,تج َ

اجمللة اآلن ببطء ودون إراد بني كهيه بينما ويناه تتسعان ون آخرمها,

والقتان بتيه شديد وذهنه حبيس السطةر الىت قرأها للتة ,إهنا كلمات

وتعبريات هالة ,هة يعرفما ,أحداث خاصة مل يطلع وليما أحد سةامها,
نسبة الشك ىف غري ذلك صهر ,إذن هى تراقبه ,حتقد وليه ,تريد تدمريه

وزوجته ,أولنت حرهبا وليس لديما ما ختسره ,بعد أن خسرت  ..كلما!.
نهض رأسه بعنف وهة يتنهس الهثًا ونقطة ما بزاوية جمظلمة بعقله
تتممه ابُلنةن ,وتسأله ٍ
بتحد ,هل ستصدق هذا اهلراء ح ًقا؟!.
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درجة الغليان وصلت لقمتما وندها أتججت مجيع ردود فعله

فنمض من مقعده وهة يرفع رأسه لألولى حنة السقف حتدي ًدا ,مث حتيد

نظراته الىت قاربت اُلنةن حنة الستائر ,مث قمة الستائر كمن يبحث

ونما ,تةقهت ويناه وند هذه النقطة وقد أوشكا حاجباه ولى اإللتصاق
ببعضمما البعض من شد التضييق بينمما ,بينما مقلتيه هتتزان ابنهعال

سافر ,مالُمه النمائية كانت أشبه مبجرم جمقدم ولى ارتكاب جرمية ما,
رغما ونه:
رفع اجمللة لألولى وهة يمتف ضاغطًا أسنانه بقة ً
 -نعِ ,نعِ اي هالة أحببتما ,أحببتما أكثر مما فعلت معك

أنزل يديه لألسهل مث فتحمما ون مصرومما كمن يستعد لتلقى

طعنة قادمة حنةه وهة يجعيد هتافه وقد خرج ون السيطر وأخذ جسده
يدور حةل نهسه ىف املكان ذاته:

 ماذا ستهعلني بنا ,هيا أريين جحيمكمتاما ون العامل ,خرج من
مل يصل هتافه إىل أحد ,بل وكأنه مت وزله ً

ضرب حةله ,ظجلمة ما فٌرضت وليه,
دائر وجةده ,شعر أبن سةر قد ج
ظجلمة وظجلِ كـ يةسف آخر أجلقى به ىف بئ ٍر بيد أخةته ,وتسلق اهلِ

أشجاره اهلزيلة ,إهنار ولى ركبتيه ومازالت اجمللة جزء من كهه ووينيه قد
احتقنتا ابلدم وهة يرزح حتت ثقل ندم وذنب يسةاينه ابألرض ,وصار

ب ح ًقا ويريد أن يسرتيح:
ب  ..تَع َ
يممس خبهةت وقد تَع َ
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 كنت قةية ,أقةى من أن تجشعريين حباجتك يل ,أقةى من أنحتكي معاانتك أمامي ,وأان كنت أغىب من أن أفمِ كربايئك,
مؤخرا ,وندما قرأت وصيتك يل ,فممت أبن ابتسامة
فَممت
ً
دائما فةق شهيتك كانت جختهى مرار
السخرية الىت كانت والقة ً

وضع ًها أكرب مما جيب أن تتحمليه وحدك ,أماهى ,جدايل ,مجعت
ضعهما بني كهيما وقدمته يل ببساطة هامسة " أحتاجك " ,ضربتين
مهستما ىف قلب رجةليت ,جعلتين أستنمض ٍ
معان كثري بداخلي
جعلتىن أحةم حةهلا أانفح ونما ضد كل شىء ,وأي شىء جيرحما,

هنا فقط اكتشهت نهسي ,وفممت معىن الكلمات الىت كنت

ةما ما وندما كنت تقةلني " لن أستطيع أن أجفَم َمك ,أنت
تردديما ي ً

ستهمِ وحدك ,ولكن مع امرأ أخرى غريي"  ,واآلن وقد
فممت ,فماذا تريدين اي هالة ,ماذا تريدين؟!.

***
 ملاذا مل جختربين كل هذه املد اي هشام؟!دفن رأسه بني يديه وهة يرتكز ولى فخذيه جُميبما خبهةت:
 كل هذا حدث وأنت تؤدين مناسك العمر اي أميربتت ولى قدمه وهى تتساءل حبنان:
 وكيف حال زوجتك اآلن؟145

زفر حان ًقا دون أن يرفع رأسه قائالً:
 كما هى ,كةابيس مهزوة ليالً ,وانزواءً بعي ًدا وين وشرود ىفمستمرا
وذااب
هنارا ,تعيش ً
ملكةهتا اخلاص ً
ً
استندت بكهيما إىل وكازها بتهكري وميق للَحظات قبل أن ترفع
حاجبما بتحهز وهى تجغمغِ وتةمىء برأسما بثقة:
 ال حتمل هِ اي بجين ,أان كهيلة بهمل يشأ أن يجطلعما ولى أمر اجمللة والرسالة الىت جكتبت هبا ,ابلرغِ من

جحنقه الشديد الذى متلك منه مبجرد أن أخربته جدايل ىف الصباح أن
رؤى كانت تزورها ىف اليةم السابق ,وهكذا استطاع الربط بني وجةد
اجمللة ىف البيت وزاير رؤى الغريبة ,كان يريد فضح أمرها وند والدته

مؤك ًدا هلا سةء اختيارها السابق هلا كزوجة له ,ولكنه مل يهعل ,مل يقل
شيئًا ,خاف أن تطلب منه قراءهتا أو تقع ابلكالم أمام جدايل وتذكرها,

فلقد أتكد لديه أبن جدايل مل تهتحما من األساس بل وتهاجأت
بةجةدها ,إال أن هناك سببًا آخر أقةى منعه ىف اللحظة األخري  ,مازال

يريد اإلحتهاظ مباء وجمه أمامما ,فةالدته حىت هذه اللحظة ال تعلِ

كيف ظمر فجأ املال الذى سمل هلِ وملية اإلنتقال إىل شقة أخرى,

أقصى ماقالته هالة هلا وقتما أن هشام طلب جسلهة من ومله ,ترقرق
الدمع ىف وينيه وهة يتذكر كيف وقهت والدته تةخبما ظنًا منما أن هالة
السلهة املزوةمة ,ووندما حترك
هى الىت ضغطت وليه ليطلب تلك ج
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ليجةقف والدته نظرت له هالة نظر معناها أن " ال ضري ,اتركما ",
فتةقف ولى الهةر وكأنه كان ينتظر تلك النظر  ,وكأهنا الهتجان أمامه ىف

تلك اللحظة بسببه ,أراد أن حيتهظ بكرامته أمام والدته ولة حىت ولى

حساب كرامتما !.

أخرجه من شروده رنني جرس ابب الشقة فنمض بتثاقل ليجيب

نداء من خلهه ,مبجرد أن فتح الباب اهنال وليه سيل من الدوةات قد

كان يتةقعما ىف هذا اليةم ابلذات ,فمذا هة مةودها األسبةوي!.
مناداي:
ابتسِ هلا ابتسامة مصطنعة مث التهت إىل والدته ً
 -إهنا ونرب اي أمى

واد يبتسِ مر أخرى ولكن هذه املر ابتسامة حقيقية وهة يقارن

امسما هبيئتما الضخمة البنية ,وهى تتباهى ببنيتما هذه أمام اُلميع

وخصيصا أبهنا تقرتن بصحة وفري  ,تلك الصحة الىت أتكل ويش من
ً
وراءها كما تقةل ,فمى املتخصصة الةحيد ىف املنطقة واملسؤولة ون
ضا لة تطلب األمر ,وهى الىت
تنظيف ومسح سالمل العمارات وشققما أي ً

تنس وقتما أن تجلقي النصائح
فتحت شقة هشام ونظهتما قبل ورسه ,ومل َ
ولى مسامع والد هشام أبن الشقة جمغلقة منذ شمةر ورمبا تكةن
شيخ واصل ليجحصنما ,كالشيخ
مسكةنة اآلن ,فلماذا ال يلجأون إىل ٍ
وبد الهتاح ,فاتح األبةاب املةصةد وقاهر اُلن واألشباح !,
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كثريا لثرثرهتا ولكن اآلن هى
ىف ذاك الةقت مل تلتهت والد هشام ً
حتتاجما بشد  ,هنضت من مقعدها وتةجمت حنة الباب بظمر منحين

قليالً هاتهةً:

 انتظري اي ونرب أريدك ىف أمر هاممنتظرا أن يبدأ ىف رحلة محل املاء
وقف هشام مكانه وند الباب
ً
الالزم إليما ولكنه فةجىء وندما سألتما والدته وهى تضيق وينيما جبدية

وتركيز:

 أين هة مكان الشيخ وبد الهتاح هذا اي ونربزفر هشام بقة وتةجه للداخل اترًكا مكانه خاليًا وقد بدأ يعرف ما

هى اخلطةات الىت ستتبعتما والدته حلل مشكلة زوجته ,بينما ملعت ويين

ونرب وهى ججتيب حبماس زائد:

 أمل أقل لك اي خالة ,ولى كل حال الشيخ يراوي مسألة التكتِولى الناس احملرتمة أمثالكِ لذلك هة من سيحضر إليكِ

أومأت والد هشام برضا وهى تجتمتِ مةافقة:
خصةصا وأن الشقة حتتاج إىل زاير منه
 هذا ما كنت سأطلبهً
مبجرد أن أغلقت ابب الشقة مسعت هشام يقةل من خلهما بضجر

ونهةر شديدين:
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 أمى أان ال أحب تعريض جدايل لتلك املةاقف من فضلك وال أان اي ولدي ,ولكن ما ابليد حيلةمتاما,
ظل يذرع ردهة الشقة جيئةً
وذهااب ووقله يرفض الهكر ً
ً
ابلرغِ من أنه ال يعرف ماذا سيهعل هذا املدوة وبد الهتاح ولكنه

خيشى وليما ,تةقف فجأ والتهت إىل والدته الىت كانت شارد بعي ًدا

غارقةً ىف أفكارها وقد فاض به الكيل:

 أمى أان غري متحمس أب ًدا هلذا احللمتتمت والدته وويناها مازالت شارد ىف النافذ أمامما مباشر :
 ال ختف وليما أان سأتصرف وأجقنعما بضرورتهخرج هشام من بيت والدته حبركات وصبية ينطق هبا جسده,

السلِ بسروة كبري وهة يضع اهلاتف ولى أذنه ويقةل
هابطًا درجات ج
متةترا:
ً

 وادل قابلىن بعد ساوة ىف مكاننا املعتاد ,أحتاج التحدث معكبشد

***
جلس وادل فةق األريكة اخلشبية وهة يضع ساقًا فةق األخرى
وذراويه جممتداتن ولى ظمر األريكة من خلهه وينظر بتهكري إىل ظمر
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هشام الذى يقف أمامه مةاجه مليا النيل ,وكهيه غارقني ىف جييب سرواله

وبرود اُلة ىف هذا التةقيت من العام جتعل من لقاءمها ىف هذا املكان
ىف غاية احلمق ,ولكنه ليس أبقل من احلنق الذى متلك من هشام وهة
يةاجه وادل وند بداية اللقاء و يرمي بةجمه اهتامه لزوجته رؤى أبهنا

وخصيصا بعد زايرهتا هلا
مباشرا ىف احلالة الىت وصلت إليما جدايل
سببًا
ً
ً

أول أمس .

كادت أن تقةم بينمما مشاجر حقيقية بينما وادل يدافع ون

زوجته بشراسة ضاوف منما اهلةاء املثلج املنبعث من رئتيه ,بقااي التعقل

دفعت هشام ليئد هتافه املنهعل وند هذه النقطة ويتةجه إىل سةر

الكةرنيش مستن ًدا جبسده إليه وبداخله يعلِ أنه أخطأ وتسرع وقد
يتسبب هة هذه املر ىف هدم بيت صديقه أو ولى األقل تكدير صهة

حياته ,تركه وادل ليمدأ قليالً وجلس يهكر لعله يستطع الةصةل حلل

أمثل جيعله حيل مشكلة هشام دون أن ميس أحد زوجته رؤى ولة بكلمة

واحد  ,دقائق أخرى وبدأ الةضع بينمما يهرت شيئًا فشيئًا حىت قرر
تقدما حنةه ببطء
هشام إهناءه ابلكامل وتصحيحه ,استدار حنة وادل م ً
متاما ,ولكن الكلمات هربت من صدره فعاُله وادل
حىت وقف أمامه ً
قائالً هبدوء:

 جملرد العلِ ابلشىء ,رؤى زوجىت كانت ترفض أى تةاصل معزوجتك وأان من ضغط وليما لتذهب لزايرهتا
150

جلس هشام جبةاره وهة يربت ولى كتهه وصةته يعرب ون إطراد

اإلنهعاالت املتناقضة بداخله قائالً:

 أان آسف اي وادل ,أوذرين ,فأان واقع حتت ضغةط أكرب منقدرايت ولى التحمل

مال وادل لألمام وهة يهرك كهيه ببعضمما البعض وجيمعما انفثًا
قليال ,مث قال جبهاء:
اهلةاء بينمما لعل الدفء ينبعث فيمما ولة ً
 ال تجربر اي هشام ,هذه الضغةط الىت تتحدث ونما انبعة منخماوفك ,من ودم قدرتك ولى املةاجمة ,ال تنظر أبعد من أنهك
 -كالعاد -

واضعا كهيه جبانيب
قال كلمته األخري بسخرية وهة ينمض واق ًها
ً

سرتته اُللدية الثقيلة ,قائالً:

 أرجة أن ال تنسى ىف خضِ معرتكك هذا أنك ستسافر بعد ودأايم إىل مقر الشركة ىف األسكندرية لضرور العمل

أومأ هشام برأسه مةاف ًقا وهة يراقب انصراف وادل الذى ألقى

كلمته وغادر دون انتظار الرد ,معه كل احلق ,لقد أقحِ زوجته ىف

دوما أبن زوجته رؤى مازالت تتمىن أنه لة
مشاكله اخلاصة ,وكأنه خيربه ً
وافق ولى الزواج منما ,حىت وهى زوجة رجل آخر اآلن ,ودوافع احلقد
بداخلما حتركما لتنغيص حياته مع جدايل .
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هة يؤمل صديقه دون أن يشعر ,رمبا من أجل ذلك مل يجشر من قريب

أو بعيد إىل اجمللة والرسالة الىت قرأها هبا ,واكتهى فقط أبن زايرهتا

األخري قلبت حاهلا وجعلتما شارد سارحة ىف ملكةت آخر ,يبدو أنه

ليس أمامه حل آخر سةى الذى تقدمه إليه والدته ,الشيخ وبد

الهتاح!.

***
بسروال أسةد وقميص انصع بياضه بال رابطة ونق وفةقمما جسرت

صةفية سةداء طةيلة تصل إىل ركبتيه ,دخل الشيخ وبد الهتاح شقة

هشام خبطةات واثقة ,متملت وينا والد هشام وليه بنظرات تقييمية,
رمبا جتاوز األربعني من ومره بسنةات قليلة ,ذقنه حليقة المعة ورأسه

متاما ,أطلت الطيبة مع التةاضع من وينيه إطاللة
أصلع من منتصهما ً
جمميز بصحبة ابتسامة غامضة مةشةمة فةق شهتيه فال تزول وهة يتجةل

بعينيه أبرحيية أبركان الشقة ووالد هشام أتخذه من غرفة إىل أخرى مع

صمت اتم جخييِ ولى اُلميع سةى من ضرابت وكازها ولى األرض
أثناء سريها ومهممات خهيضة ال يستطيع أحد منمِ فممما تصدر من

بني شهيت الشيخ وبد الهتاح ,مل يستمر الصمت طةيالً حينما أهنى
الرجل جةلته مث واد إىل الردهة وهة يجناظر جدايل الىت انكمشت بني

ذراوي زوجما وبعينيما نهةر وخةف جتاه ونرب الةاقهة ملتصق ظمرها
بباب الشقة املغلق كما أمرها وبد الهتاح بعد دخةله مث حتةلت نظراهتا
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املتجممة اخلائهة حنة األخري الذى ابتسِ وندما أخربه هشام أبهنا

تنتهض بقة  ,فجلس ولى املقعد املقابل هلما وبنرب هادئة قال:
 -ال تجبايل ,إهنا تنتهض لرؤييت

ارتهع حاجيب هشام بدهشة وقبل أن ينطق انهجرت الكلمات من

فِ ونرب وهى تتكلِ هبتاف كعادهتا قائلة:

 -ال تقلق اي أستاذ هشام ,زوجتك ابلتأكيد ملبةسة ومن يسكنما

هة الذى يرتعش اآلن ,فالشيخ وبد الهتاح مشمةر وند اُلن -

اللمِ احهظنا  -وخيافةنه

أشار هلا وبد الهتاح أن تصمت بينما قالت والد هشام متسائلة:
 ماذا رأيت ىف الشقة اي شيخ ,ومن ماذا تجعاين زوجة ابين؟بنةع من اإلشهاق:
الزالت وينيه والقة يف ويين جدايل وهة جييبما ٍ
 حقيقة اي خالة ,هذه الشقة ليس هبا مةضع قدم ,قبيلة ونتعيش هبا ,أما زوجة األستاذ هشام فالبد من أن
أكملما من اُلن ج

أقةم ابلكشف وليما أوالً
 -ماذا؟!

هتف هبا هشام ابورتاض ودهشة بعدما حهزت وبار الرجل األخري

دفاواته كاملة فشد ولى ذراويما يضمما إليه دون شعةر ,وهى
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استجابت غامر وجمما ىف صدره أكثر ,ال تعلِ ماذا حيدث حةهلا ,ال

تعرف سةى بضع كلمات شحيحة قالتما محاهتا قبل حضةر ذلك الرجل

بعشر دقائق ال أكثر ,ون أنه رجل بركة سيقةم حبل مجيع مشاكلما
وأبهنا لن ترى بعدها تلك الكةابيس املزوجة مر أخرى! ,أوادهتا نرب

صةته الىت شاهبا بعض السخرية إىل حاضرهِ وهة يتحدث إىل هشام

مةضحا:
ً

 الكشف هنا يعين أبنين سأقرأ وليما بعض من آايت القرآنالكرمي ألستطيع تشخيص حالتما

سكت جهنيمةً وبدى ولى مالُمه أبن هناك وبار الزالت والقة
جبةفه ,مث أخرجما جمردفًا ابهتمام :
س
 ولة أن خبربيت الطةيلة ودون كشف ,أرى أبهنا حالة َم ْزوجا مبعناه وليس
حرفه األخري خرج ممطةطًا قليالً ,جُم ً
داث رنينًا ًم ً
بصةته فقط وهة مير بذبذابته بينمِ ,إال أن تلك احلالة ال تقارن أمام
التةتر والذور الذى حدث بعدها وندما أكمل حديثه وهة يزيد من

تركيزه بنظرات اثقبة ىف ويين جدايل:

 أرى وجه امرأ غاضبة يجطل من وينيما اآلن!مل تتةقف ونرب ون قةل العبار الىت يبدو أهنا ال حتهظ غريها من

حني آلخر:
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 اللمِ احهظنابينما أصبح اخلةف سلعة رائجة بني الثالثة اآلخرين وقد حتةلت

نظرات والد هشام وهى تناظر الشيخ وبد الهتاح إىل نظر رجاء صامتة

ترجةه العالج ,بينما أغمضت جدايل وينيما وهى تتشبث بقميص

هشام الذى جتمدت ويناه ولى وجه الرجل الذى أومأ برأسه يطمئنمما

رجا لجهافة صغري بيضاء مل تزد ون حجِ
وهة ميد يده جبيب سرتته جخم ً
أصبعني من كهه قائالً:

 ال داوي لكل هذا الذور ,مد العالج لن تزيد ون الشمر,جلستان ىف األسبةع ,إذا إلتزمتِ بتنهيذ مجيع الطلبات

حت ابتسامة ساخر مرتعشة قليالً ولى شهىت هشام ,ودون
َم َر ْ
تهكري قال جمعل ًقا:
يتيما ,أم ستقةم
 آه ,هل ستطلب منا دجاجة جمطلقةً ,أمً
كتكةات ً
ابإلوداد لزار و..
قاطعته ضحكة الشيخ وبد الهتاح الىت انطلقت ساحبة ىف فضاء

املكان وقد بدا املرح ولى وجمه ,وبعد أن هدأ إلتهت إىل والد هشام

قائالً:

 من فضلك اي خالة ,أريد زجاجة مياه وإانء بالستيكي متةسطضا وبعض قطع من مالبس لكل ما يقطن ىف
احلجِ إمأليه ابملاء أي ً
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هذا البيت
أومأت املرأ برأسما وانصرفت للداخل تتبعما ونرب ملساودهتا بينما

واد برأسه إىل هشام قائالً بنرب مازال املرح وال ًقا هبا:

 أنت قدمي للغاية اي أستاذ هشام ,حىت الدجالني اليةم مل يعةدواكثريا ىف األفالم املصرية
يستخدمةا تلك الطرق وقد اجستملكت ً

صرف هشام وينيه ون الرجل حبرج وهة ي جدس أصابعه أسهل ذقن

جدايل وهة يممس هلا أن ال ختاف وأنه جبةارها ىف كل خطة  ,دقائق

قليلة ووادت ونرب حاملة اإلانء البالستيكي بني يديما وصدرها يَـ ْنـ َمت

صعةدا وهبةطًا ,وضعت اإلانء وند قدمي وبد الهتاح
ً

واوتدلت تتناول قطع املالبس من يد والد هشام الىت كانت حتمل

زجاجة امليا بيدها األخرى ,أشار وبدالهتاح إىل اإلانء وهة يةجه حديثه

آمرا:
لـ ونرب ً

 أغمسي املالبس ىف املياه ,أغمريما آلخرهافعلت ونرب ما أمرها به مث انولته زجاجة امليا وابتعدت تقف جبةار

والد هشام ,فتح الرجل الزجاجة مث وضعما ولى الطاولة الىت تهصل
مقعده ون مقعد شاغر جبةاره ,مث واد إىل اللهافة الصغري الةرقية الىت

أخرجما من جيبه جمسب ًقا ,فتحما أمام هشام وهة يشري إىل املاد الىت

تجشبه الدقيق ولكن لةهنا أصهر قاين مييل إىل احلجمر وهة يقةل:
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 هذا زوهران ,النساء تستخدمه واد لتحسني نكمات الطعام ,أوإلضافة لةنه إىل العصائر

تعاقبت نظرات هشام املضطربة بني والدته الىت أومأت له مؤكد

وبني الزوهران وحامله الذى بدأ يجهرغه بدقة بداخل الزجاجة ,فيمتزج
لةنه ابملياه ليتغري لةهنا إىل األمحر الباهت ,أغلق الشيخ وبدالهتاح
الزجاجة جي ًدا مث رجما بقة بني يديه لدقيقة كاملة مث وضعما ولى

الطاولة اترًكا أايها وهة يقةل:

 الزوهران يؤذي اُلن بشدقال كلمته وهة يرفع رأسه حنة ونرب بةشاحما الكبري وجلباهبا الزاهي

متسائالً:

منديال قماشيًا؟!
 هل معك ًأنتبمت ونرب وهى تتحسس جيبيما فاستطرد وهة يةقهما بيده قائالً
بعهةية:
 أنتظري أان معي واح ًدا تقريبًاحبث ىف جيبه لثانية وأخرج املنديل بعدها مث ارتكز مبرفقيه ولى

جامعا املنديل بني كهيه ,قربه من فمه مث أخذ يتجمتِ بكلمات
فخذيهً ,
مبممة ,ألكثر من مخسة وشر دقيقة وهة يجتمتِ هكذا ,يرفع صةته
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قليالً بني حني وآخر فيستمعةن إىل آية قرآنية يعرفةهنا مث يعةد ليخهض

صةته مر أخرى فال يجدركةن مباذا ينطق لسانه !

أنتمت الدقائق بشق األنهس ,وما كاد أن يرفع يده جملقيًا املنديل ىف

اإلانء البالستيكي حىت حدث اشتعال طهيف ,شمقت معه والد هشام

واليًا وقد اتسعت ويين هشام ون آخرمها ,بينما الشيخ وبد الهتاح
يجطهىء الشعلة الطهيهة الىت حدثت مث يرفع رأسه إيل هشام قائالً:
 روح زوجتك امليتة تسكن خزائن مالبسكِ ,وهى غاضبة للغاية !وضعت والد هشام يدها ولى صدرها ىف ُماولة كسري لتمدئة

خهقاته ,ووندما وقعت ويناها ولى نظرات جدايل متلكت منما

الدهشة ,لقد كانت تنظر إىل اإلانء بربود وكأهنا تشاهد وامل آخر

مةازي ,مل تتأثر ! ,مل تكن هى وحدها الىت تراقب ويين جدايل ,بل كان

الرجل يهعل نهس الشىء ,وحني تكلِ وجه حديثه إىل هشام وقال:
 -أوتقد أن زوجتك املتةفا بدأت حتضر بيننا

قطعة من اُلليد انسابت فةق ومةده الهقري واحندرت إىل أسهل

قدميه مثري زوابع خماوفه فارتعش جسده ابلكامل وبدأ يشعر بذراويه

تنحل دون إرادته ببطء من حةل جسد جدايل الىت تنظر إىل اُلميع

نظرات مبممة كطهل ال يعي شيئًا مما يدور حةله ,صار هشام مسلةب
اإلراد  ,مستقبالته العصبية ىف إجاز مهتةحه ,فهتح الشيخ وبد الهتاح
الزجاجة وانوهلا إىل هشام وهة أيمره أن يسقيما منما مث يسقي والدته
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جروة ماء واحد  ,فمى األخرى جمعرضة لألذى ,فعل هشام ما أراده
وأخذ يسقيما ٍ
بيد مرتعشة ,مث أرسلما ون طريق ونرب إىل والدته,

فشربت منما دون حساب ,هنض الشيخ وبد الهتاح وأخذ يدور ىف

ددا وهة يجتمتِ من جديد ,من غرفة ألخرى ببطء رتيب
غرف الشقة جُم ً
والدقائق متر ساخر من اُلميع ,مث رجع إليمِ اثنية وهة يجشري إىل هشام

أبن يةقف زوجته مبنتصف الردهة ليبدأ القراء وليما ,كان هشام يهعل

ما يقةله الرجل وكأنه دخل يف حالة تنةمي مغناطيسي ,خةفه هة الذى

متاما وما إن بدأ يقرأ حىت سقطت
حيركه ال إرادته ,أوقهما ابملنتصف ً
ولى ركبتيما وأخذت تضحك كاجملانني ,هة جمستمر ابلقراء وهى

مستمر ابلضحك الذى يعلة أكثر فأكثر حىت حتةل إىل نشيج وبكاء مث

أخذت تنادى وتتحدث بكلمات اتئمة متقطعة:
 -هالة  ..مل أفعل  ..انتظروين  ..أىب

كان هشام يتابعما وهة ال يشعر ابلدمةع الىت انسكبت ولى

وجنتيه ,ماذنب تلك املسكينة يف كل ما حيدث ,هة الذى تزوجما

وأدخلما بيته وهة املجمدد اآلن بهقدها ,وأخذ يممس دون ووي منه:

 أرجةك اي هالة اتركيما ,انتقمي مين أان ,فأان املذنب الةحيد هناوفجأ صرخت ونرب وندما سقطت والد هشام بني يديما ,أسرع

هشام إليما جيثة بركبتيه جبةارها ينظر إىل شحةب وجمما ,انداها فلِ

يضعف ويتباطئ شيئًا فشيئًا ,بينما
ججتبه ,تلمس النبض بعنقما فةجده ج
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ويناها جامداتن وأنهاسما تتسارع وكأهنا تتنهس من َسِ اخلياط ,تجصارع
احليا  ,وقتما نسي زوجته الىت َهتذي ,العالقة بني واملني ,وونرب الىت

تكتِ صرخاهتا بكهيما وابت وجمما كاألمةات وهى تنظر إىل وبد الهتاح

هاراب,
الذى كان يبحث ون زجاجة املياه ويَ جدسما بسرتته قبل أن يهر ً
كل الصةر تتحرك من حةله ببطء قاتل كـ بطء نبضات والدته ىف تلك
اللحظة ,والىت تجنبأه أبهنا ستتةقف ساكنة بني اثنية وأخرى .

رمبا حيلجِ بعضنا ابملةت ,ولكن مةاجمته فعليًا ,جتعل مقارنته ابحللِ
أمر سخيف!.

***
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إختهاء
السلِ طاب ًقا ينتمي ليبدأ خآخر حىت
مل ينتظر املصعد ,قهز درجات ج
وصل إىل طابقه املنشةد ,ظل يعدو بني أروقته حىت تراءى له جسد

هشام من بعيد ,كان يتحدث إىل طبيبًا خرج لتةه من حجر ُماور ,
أسرع اخلطى وصدره يَـ ْنمت بشد من اإلنهعال واجملمةدُ ,مم ًدا نهسيًا
أكثر منه بدنيًا ,منذ أن تلقى اإلتصال السريع من هشام قبل قليل,

خيربه ولى وجالة أبن والدته بني احليا واملةت ىف املشهى ,طيلة الطريق

وهة جحيضر نهسه لتلقى صدمة قاتلة له ولصديقه ,ووندما رأى الطبيب
يقف مع هشام هرول حنةمها أبسرع مما تكةن اخلطةات ,واستقر واق ًها

واضعا كهه ولى كتهه ,إلتهت هشام إليه مث واد يلتهت
خلف صديقه
ً
إىل الطبيب الذى ألقى نظر وابر حنة وادل مث حتةل بعينيه واهتمامه
حنة هشام مستكمالً احلديث الذى بدأه للتة:

 كما قلت لك اي أستاذ هشام ,حتليل وينات الدم أثبتت أهنماملةسا ,والدتك مل تتحمل مضاوهاته ,ولكن ال تقلق
وقارا جم ً
تناوال ً

هى اآلن حالتما مستقر  ,ولكن ستبقى معنا هنا لعد أايم قبل أن

خترج معك
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مصدوما:
متتِ وادل
ً
 وقار هلةسة !مل يظمر ولى هشام أنه قد استمع لتعليق صديقه ,فلقد كان يزدرد

ريقه اُلاف جبهاف حلقه وهة يتابع تساؤالته:
 -وزوجىت؟

ودل الطبيب من وضع وةيناته قبل أن ججييب بعملية جمنميًا احلةار:
 خبري ,وتستطيع أن أتخذها مبجرد أن تستيقظ .ابتسِ وهة يستدير ليغادر فلِ يستطع وادل كتِ انهعاالته أكثر من

هذا ,أدار هشام ليةاجمه وهة يمتف ابنزواج:

 ماذا حدث معكِ اي هشام ,أي وقار جمملةس هذا؟!متتِ هشام وهة يتجه حنة أقرب مقعد لريمي فةقه محل جسده

املنمك ,املةشك ولى اإلهنيار ابلكامل ,مستن ًدا مبرفقيه إىل فخذيه,
أخريا ,لقد ظن أبنه قد
يتنهس ,وهذه ىف حد ذاهتا جمعجز  ,إنه يتنهس ً
فقد القدر ولى التنهس منذ أن سقطت والدته أمام وينيه وحىت خرج

إليه الطبيب ليطمأنه أبهنا خبري ,أخرج انهعاالته ىف زفر طةيلة مؤملة قبل

أن يلتهت حنة وادل الذى جلس ولى املقعد اجملاور له مائالً جبذوه
حنةه ,ويناه مرتقبتان ملا سيخرج من بني شهيت هشام بقلة صرب ,وبدأ
يقص وليه ما حدث منذ دخةل الشيخ وبد الهتاح النصاب إىل منزله
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بعد أن دفع له مئة جنية ون الزاير الةاحد  ,وحىت خروج والدته

وزوجته إىل سيار اإلسعاف .
هبا:

ضرب وادل ركبتيه بقبضتيه وهة يمتف بعصبية مل يستطع التحكِ
 النصاب ,ابن الـ ( , ).....كيف تجدخله بيتك اي هشام ,كيف؟!مرت أماممما جممرضة ىف هذا التةقيت اخلاطىء ,فالتهتت حنةمها

بتقزز وقد ضرب لهظ وادل أذنيما ,وأسروت خطةاهتا تتخطامها بنهةر.

وضع هشام يده ولى قبضة وادل املستقر ولى قدمه ,وربت وليه

مدًئ وهة يقةل إبهناك شديد:
جم ً

ُمضرا ضده ىف الصباح ,اآلن أان مقتةل ذهنيًا اي وادل,
 سأجحرر ًأرجةك

أستند كالمها إىل ظمر مقعديمما ىف صمت مطبق ,كل منمما ىف

وامله اخلاص ,هشام غائب ىف زوااي وقله حيث ذكرايت اليةم املؤملة

متصةرا
تـمر أمام وينيه حبركات بطيئة واإلفرتاضات تغزوه من كل اجتاه
ً
أبن وقار اهللةسة ذاك الذى وضعه وبد الهتاح مع الزوهران ىف زجاجة

نةما ,ماذا لة أصر ولى أن
وقارا آخر ,رمبا جم ً
املياه ,كان بدالً منه ً
يشرب هشام هة اآلخر ,كان ثالثتمِ سينامةن منزووي اإلراد وبصحبة
نصاب ومساودته ,ترى ماذا كان سيحدث ,نهض رأسه بقة وهة
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يرفض تلك الصةر البشعة الىت مرقت بعقله ,تضرب رجةلته ىف مقتل,

وادل معه حق ,هة السبب بال شك ,كان ُم ًقا وندما قال له أبنه يهتقر

إىل ميز مةاجمة مشاكله ,وال ينظر أبعد من أنهه ,شعر بيد وادل تربت

ولى كتهه وصةته اهلادىء يتسلل إليه متسائالً:
 -أين جىن و جُلني اآلن؟

إكتهى هشام ابلنظر بطرف وينيه وهة جييبه خبهةت:
 -هذه ميز األحياء الشعبية اي وادل ,وندما وقهت سيار

اإلسعاف أمام املنزل ورأى اُلريان والديت وزوجىت يدخالن إليما,
أصرت أكثر من جار لنا ولى اصطحاب بناتى معما ىف بيتما,

واحلمد هلل لقد كانتا انئمتني أثناء كل هذا ىف شقة والديت ابألسهل
فلِ يشعرا بشىء ,وىف النماية استقرات وند زوجة ايسني جاران,

أنت تعرفه

أومأ وادل برأسه مؤك ًدا بةهن قائالً:
 نعٍِ ,وسأمر وليه آلخذمها معي إىل بييت حىت تتحسن صحةزوجتك

قاطعا بعد أن شكره جممتنًا ,فزوجته ستعةد معه
رفض هشام رف ً
ضا ً
مبجرد أن تستيقظ من النةم ولى إثر املجمدىء الذى حقنما به الطبيب

وقد كانت حالتما يرثى هلا وهى ال تتةقف ون اهلذاين والقىء .
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وأخذ جميين نهسه بكل ماهة مجيل ,سيعةد كل شىء ولى ما يرام,
ستتعاىف زوجته وبعد أايم ستخرج والدته من املشهى وقد استعادت

صحتما ,وترجع بناته إىل دار الروضة وستتحسن حالة أتخر الكالم
لديمما ويجصبحا مثل أقراهنما ىف تلك السن ,سيبتاع نهس اجمللة بعد
صدور العدد القادم منما وسيجد أنه ال رسائل أخرى حتمل ونةان "

قالت يل" ,نعِ ,سيكتشف أبهنا كانت ُمرد جمزحة ,مزحة سخيهة ال يعلِ

مصدرها ,كل شىء سيكةن خبري ,الشك ىف ذلك!

***
ىف اليةم التايل وادت جدايل بصحبته إىل بيتما ,ولكن رافضة ألى

تةاصل معه ,ترفض حىت التةاصل البصرى ولة بنظر واحد  ,أخذت

الهتاتني من بيت ايسني شاكر زوجته مث صعدت حيث شقة محاهتا,
اتما ألايم,
أصرت ولى ودم الصعةد معه لشقته ,إنهصلت ونه انهصاالً ً

أوقاات قليلة ج ًدا ,إما وندما أييت بعد وةدته من العمل
مل يرها فيما إال ً
ليالً لريى بناته لدقائق قبل أن ترفض هى أن ينام معمن بنهس الشقة,

أو وندما تذهب لزاير والدته ىف املشهى وىف هناية الزاير ترفض أن

يجقلما بسيار اجر إىل املنزل وذلك ىف املرات الشحيحة الىت تصادف
تةاجده مع حضةرها هناك .
وكعادته انتظر ,إنتظر حىت جحتل األمةر من تلقاء نهسما مع الةقت

وكأن شيئًا مل يكن ,غافالً ون اإلشتعال الذى يزيد بتجاهله لشرارته
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وتركما تجطهأ وحدها! ,هل هذا هة اإلمهال الىت كانت هالة تتحدث ونه

ضاراب كعادته ورض احلائط
ىف وصيتما ,اإلمهال القاتل ,جمشعل احلرائقً ,

معرفته احلديثة أبن طرق ابب قلب األنثى يستلزم قبله محل حقائب

اإلهتمام.

***
وجاء اليةم الذى كان ينتظره بقلق ,يةم صدور العدد اُلديد من

متاما
املجلة ,مل يكن ىف كامل تركيزه ذاك اليةم أثناء ومله ,ذهنه جمشتت ً

لدرجة أن اسرتوى انتباه وادل من شد شروده ,ويناه واظبتا ولى

مراقبته وكأنه مشمد ال يريد تهةيت تهاصيله ,وقبل هناية اليةم حاول أن

يسأله خبهةت ون السبب ,معتق ًدا أنه رمبا ساءت حالة والدته الصحية
ولكن هشام طمأنه أبهنا خبري وأن الطبيب مسح هلا ابلعةد غ ًدا إىل

املنزل.

كِ حيب اهتمام صديقه مبا يؤرقه ,وكِ يكره قيامه بتسليط الضةء

ولى املشكلة احلقيقية بداخله! ,مل يكن مبقدور وادل الضغط وليه

نةوا من التةتر مع زوجته رؤى
ليتحدث أكثر من هذا ,فمة أي ً
ضا يعيش ً

دون سبب واضح ,وبرغِ إصراره وليما يةميًا أن حتكي له ماذا يةترها,

فتبدو وكأهنا ستتحدث ,وقبل أن تنطق حبرف واحد تجغلق شهتيما
طاردا مجيع انهعاالته املجطرد  ,والتهت
وتدوي حاجتما للنةم ,زفر ببطء ً
حنة هشام اُلالس ولى املقعد اُللدي خلف مكتبه ومال جبذوه حنةه
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مث قال خبهةت:
 مةاويد العمل شارفت ولى اإلنتماء ,ما رأيك لة تنصرف اآلن,ابكرا والبد وأن تراتح جي ًدا
فأنت ستجسافر ً

سقطت وبارته ولى منطقة حيةية برأسه يجهكر هبا منذ أن جاء إىل
صباحا ,مىت سيغادر ليبتاع اجمللة؟ ,بل مىت سينهرد بنهسه ليبحث
العمل ً

فيما وما ال يريد أن جيده؟! ,تربوت وينيه ابإلجابة رافقما حترك جسده

وهة ينمض ولى الهةر و يةمىء برأسه بتعب جمدل ًكا ونقه املججمد وهة
يقةل:
إستعدادا للسهر
 أان فعالً ىف حاجة شديد للراحةً
مجع أوراقه املجبعثر إبمهال فةق سطح مكتبه يجضممِ إىل بعضمِ
البعض بداخل أحد الدفاتر ,مث أغلق خزانة املجستندات إبحكام قبل أن

يلتهت إىل وادل جُمييًا إايه وهة يغادر إىل أقرب ابئع جرائد وُمالت
يقابله ىف طريقه .

***
منذ أن ابتاوما وأمسكما بيده وهى تقذفه بني هةاجسه املتةالية,

قرب صربه ولى اإلنهجار ,ووندما وصل
تجشعل فتيلما شيئًا فشيئًا ,حىت ج
إىل املنزل مل مير ولى شقة والدته كالعاد  ,مل يكن ابستطاوته جممارسة

اإلنتظار أكثر من هذا !.
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وىف غرفة نةمه وفةق فراشه أستلقى بكامل ثيابه ,مل ينزع ونه سةى

حذائه فقط ,األمر ابلنسبة له حيا أو مةت ,كمن أتتيه رسائل من قاتل

ُممةل ,وىف كل رسالة جيد هبا والمات ترشده إىل شخصيته احلقيقية!,

أخريا أمام صهحة بريد " بني
بدأ يجقلب صهحاهتا بقلة صرب ,حىت تةقف ً
يةما
يتمن ً
الناس" إلتممت ويناه السطةر حىت سقطتا ولى ما مل َ
جمعاينته ,الرسالة الثانية منما إىل الصحهى وبداخلالق مروان ,حتت ونةاهنا
الىت اختارته ىف السابق" قالت يل" :

هل تعرف سيدي قةل الكاتب آرثر ميللر ون هؤالء األشخاص

الذين يجهضلةن أن يجشنق اُلميع ولى أن يةجه إليمِ وتاب ما أو يعرتفةا
أبخطائمِ؟! ,أحد هؤالء األشخاص هة زوجي! ,فعندما كانت تتكاثر

بصدري أفعاله حىت تتعاظِ ومل أود قادر ولى حجبما بداخلي أكثر من
هذا فأواتبه وليما ,وقتما كنت أشاهد وجمه حيتقن ابلضيق ,قبل حىت

أن يهمِ مشكليت احلقيقية ,يجغلق قلبه ون مساع بقية وتايب ويرتك
وصبيته تجنصت يل وحدها ,نظراته تتحةل إىل صخر ,وكأنه اليراين أمامه
ىف تلك اللحظة ,فقط يرى أخطائه تتجسد يف ,فتكرهىن ويناه بشد ,

مث حيدث اإلنهجار!

إنهجار يطيح يب وبه ,يجبعثر أشالء سنةات قضيتما معه ,ىف خدمته,

وىف ُمراب حبه ,واآلن أتساءل ,ماذا لة كان يسمعىن وقتما بقلبه ,ماذا
لة تهمِ وتايب ,ماذا لة حتركت شهتاه بكلمات تروي صحراء حيب
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القاحلة ,بدالً من دبيب الصمت الذى جميعن ىف قتلي به ! ,أتعلِ سيدي

أن ىف تلك اللحظات كان للصمت وندى ضجيج يثري أوصايب ويجهقدين
ما تبقى لدي من تعقل! ,ال ألن الصمت هة من يؤذيين ىف حد ذاته,
بل ألنه كان يلتمِ مين كل صرب وأان أنتظر كلمة واحد منه تجطهىء النار

املشتعلة بروحي! ,صرب مغمةس ابإلنتظار الذليل ,كـكلب يلمث ينتظر

أن يجلقي إليه سيده ب جهتات طعامه .

ومل يكن يهعل! ,ومن شد وجزي وقمري منه ذات ليلة ,أتيت

شعرت أبمل جمربح يغزو فرو رأسي,
بسكني
ج
وحززت أطراف شعري حىت ج

مث وضعت شعري املجمزق ولى شاشة هاتهه وهة انئِ ,أولِ أهنا حالة
جنةنية أصابتين ولكن اُلنةن األكرب أنه وندما استيقظ ليأخذ هاتهه

أزاحه بعي ًدا وتناول إفطاره وذهب إىل ومله ,مل يجكلف خاطره إبلقاء
نظر ولي ليتهقدين هل أان ولى قيد احليا أم ال ! ,وكأن قمري أصبح

من املجسلمات البديمية لديه !.

أولِ أنك رمبا تجهكر أو أحد قراءك ,ملاذا مل أطلب فراقه؟ ,ملاذا وقد

استحالت العشر بيننا إىل جحيِ صامت؟ ,ذاك السؤال طاف بذهين

كدت أن أختذ قر ًارا به ,ولكنىن تةقهت ىف
ذات يةم وأحل ولي بقة حىت ج
حلظة صدق أمام املرآ  ,أنظر إىل نهسي ,امرأ جتاوزت الثالثني و

طهلتان ,أنهقت كل ما متلك ولى شقته واألاثث املتةاضع هبا ,نبذها

أهلما بسببه ,نبذها هة شخصيًا ,واطلة ال تعمل! ,ترى ماذا ستتحصل
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ىف النماية إال ولى ضياع كامل ,ىف ُمتمع جحيَمل املرأ املجطلقة كل
ضا !.
األسباب ,كل العيةب ,بل ويطمع هبا أي ً
أما اآلن ومع زوجته اُلديد "جيِ" فمة متهمِ للغاية ,جُمتضن هلا
نصااب ليمنعين ونما! ,وأان
وملشاكلما ,أتعرف أبنه أحضر إىل املنزل ً
رجال ً
كنت بينمِ ,أجشاهد وأضحك ,كان مشم ًدا مثاليًا لتسلييت ابلهعل ,كان

يستحق ما حدث له ىف النماية ,وسيستحق ما سيحدث له بعد ذلك,
فلقد قررت أن أجهني تلك اللعبة بطريقيت .

ملاذا هة ينعِ معما بينما كنت أان كنت أتعذب لديه ,البد وأن

يةما ,يشعر ابلعجز ,ابلقمر ,ابلذل ,ولن
يهقدها ليشعر مبا شعرت به ً
جيدها اثنية .

كنت أجحب أن يكةن السالم ختامي ,ولكن تلك الكلمة غريبة
ج
وندما تبحث ونما بني دفيت أايمي .
ظل هشام يقرأ ويقرأ وانتمت سطةر رسالتما ىف اللحظة الىت

اكتشف فيما أن غاللة الدمةع ىف وينيه أصبحت ثقيلة للغاية ,ثقيلة

لدرجة جتعله ججيمد بصره ىف النظر إىل السطةر القليلة الىت كتبما وبد
اخلالق مروان تعلي ًقا ولى رسالتما:
تهردا ,حالة ُممةلة اخلطر ,سقت أطراف
 -حالة يزيد تهردها ً

مشاوري وتهكريي إراب ًكا من نةع خاص ,يجغري حاسيت ولى
التمعن هبا أكثر يف ُماولة لهممما ,بل وُماولة مراسلتما لتكتب
170

أكثر وأكثر ون نهسما ,ووليه فلن أتةجه بنجصح إليما اآلن,
سأجعل قلمي جُماي ًدا وهة يةجه حروفه حنة بعض األزواج من هذا
النةع ,وإليمِ أقةل :

 إرفع رأسك أيما الزوج وانظر إىل املساحات الشاغر  ,ىف قلبك,ومن حةلك ,واحبث ون زوجتك ,ختطى جدار الصمت الذى وال

يةما بيةم ,فلرمبا جتد هناك "هاء" أخرى تبكي نبذها بقمر.
بينكما ً

أسدلت ويناه ستائر جهةهنا وسقطت اجمللة فةق وجمه ,لقد أيقن

شع َر هبا
أبهنا كلمات هالة ,ولغرابته مل يرتعب كما املر األوىل ,حىت وإن ج

حةله ىف تلك اللحظة ,حىت وهى تقةل أبهنا لن ترتكه ينعِ بسالم ,رفع

رايته واستسلِ ألي شىء ,املمِ أن ينتمي كل هذا !

***
أستيقظ ىف الصباح وهة اليعرف كيف سرقه النةم ابألمس ,كل ما

يتذكره آخر كلمات قراها وأغمض وينيه دون أن يشعر ,بينما سقطت

اجمللة فةق وجمه تهصله ون العامل ,هنض فجأ كامللسةع وهة يمتف
ابسِ " جدايل" ,شىء غامض بداخله نبت فجأ ال يعرف ما هة ,كل

ما يعرفه أبنه خيربه أبن حياته أصبحت ,انقص واحد ! ,شىء اختهى,

ورمبا إىل األبد !.
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كثريا ,كان
نظر إىل ساوة معصمه العالقة بيده منذ أمس ,لقد أتخر ً

جيب أن يكةن ىف طريقه إىل ُمطة القطار اآلن ,مل يهعل شيئًا سةى أن
ضرب وجمه بعد دفعات من املاء وهة منح ٍن أمام الصنبةر ,مث انطلق
يرتدي حذائه ولى ابب شقته ويمرول ولى ال َدرج ,كان البد من أن

يطمئن وليما وولى فتياته ولة لدقيقة واحد  ,فتح الباب مبهتاحه

اخلاص وأخذ يتلهت حةله وهة ينادي وليما بنرب منخهضة ,ولكن مل

ججيبه إال الصمت املجطبق ,حدث نهسه أبهنا رمبا تكةن انئمة فالةقت
ابكرا ج ًدا ومةود دار الروضة مل حين بعد ,كاد أن يجغادر ولكن
الزال ً

آخر وبار برسالة هالة قهزت إىل ذهنه ودفعت قدميه للبحث ونما
جبميع الغرف ,ال أثر ألي منمن ابلشقة ولى اإلطالق ,وقف مبنتصف

الردهة حياول طرد األفكار السيئة ون وقله ,رمبا ذهبت لزاير والدته
ج
ابملشهى؟ ,أم ؟ ,أم ماذا ! ,إىل أين ستغادر ىف تلك الساوة؟!.
ددا املشهى
السلِ جُم ً
أغلق الباب خلهه بتةتر وواد يقهز درجات ج
رغما ونه جباره ايسني الذى
هدفه وابلتأكيد سيجدها هناك! ,أصطدم ً
متةجما إىل ومله ,فابتسِ ايسني له
كان خيرج من شقته ىف ذلك الةقت
ً

وهة يلحظ حالة هشام املرتبكة املجشعثة وقال حبماس:
 -أستاذ هشام! ,صباح اخلري

سريعا ولكنه تةقف فجأ وندما مسع
جتاوزه هشام وهة يرد حتيته ً
ايسني يقةل من خلهه:
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 ال تقلق ولى بناتك ,وابهلل وليك حاول أن تجطمئننا ولى والدتكإذا كان لديك متسع من الةقت

أستدار هشام إليه ببطء وقد قطب جبينه بدهشة ,مل يستةوب ما

قاله ايسني للتة ,أو رمبا يرفض اإلستيعاب:
 -ماذا؟!

اتبع ايسني واحلري تنازع القلق ىف مالُمه وتهرض سيطرهتا:
 وأان وائد من صال الهجر وقبيل الشروق وجدت زوجتك تقفالسلِ شارد  ,جمثقلة حبمل الهتاتني فةق كتهيما حىت كادت
أولى ج
أن تسقط هبما ,محلتمما ونما وسألتما ون وجمتما ىف وقت كمذا
فلِ ججتبين ,وغادرت وهى ىف حالة يرثى هلا ,فتةقعت أن تكةن

حالة ,والدتك ..

ذابت كلماته األخري بني شهتيه وهة يةاجه مالمح هشام اليت تتةاىل

وليما اإلنهعاالت ترتاُ ,ماوالً إخضاع ذهنه ملنطق مهمةم ملا حيدث,
وذراوه ترتهع تلقائيًا لتسنده إىل احلائط جبانبه قبل أن يجتمتِ برجاء

خافت:

 من فضلك ,أوتين هبما حىت وةديت ,وإذا حضرت زوجيت ىف أيوقت اتصل يب ولى الهةر
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سريعا بعد أن أومأ له ايسني مةاف ًقا إبشهاق ,أسرع يعدو
مث غادر ً
جتاه أول سيار أجر استجابت إلشاراته ,ومبجرد أن استقر بداخلما

ربا أايه مبا حدث بصةت
راي
ً
حىت أخرج هاتهه جُم ً
اتصاال بصديقه جخم ً
متقطع وبغري تركيز ,فقال وادل ولى الهةر وهة ميسح وجمه بيده
األخرىُ ,ماوالً إيقاظ حةاسه الىت كانت مازالت انئمة:

 ال حتمل مهًا اي هشام ,وندما تصل إىل املشهى وتطمئن ولىوالدتك وزوجتك أتصل يب ,واذهب انت حىت ال تهةت قطارك,
وأان سأتكهل ابألمر.

أبةاب املشهى كانت جمغلقة إال من األبةاب اخلاصة ابلعيادات
اخلارجية املجلحقة هبا فقط فمةود الزايرات مل حين بعد ,دخل من تلك

ويسارا مث استقل املصعد
األبةاب وظل يعدو بني أروقتما الطةيلة ميينًا
ً
املؤدي إىل الطابق املنشةد ,انطلق مباشر من املصعد بعد تةقهه ,حيث

غرفة والدته ,دلف إليما ببطء برأسه أوالً وهة يدوة أن تكةن جدايل
صدمت ابلسرير املجرافق
قد اختذت نهس الطريق إليما ,ولكن وينيه ج
لسرير والدته خاليًا ,وال يةجد أحد غريها ابلغرفة ,وهى ساحبة ىف نةمما,
انتهض وندما شعر بيد تةضع ولى كتهه مث صةت أنثةي يقةل:
 ماذا تهعل هنا ىف تلك الساوةمستديرا للخلف فةجدها املمرضة املسؤولة ون هذا الرواق
إلتهت
ً
بكل املرضى الساكنني غرفه ,زفر بتةتر مث قال خبهةت:
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 هل تعرضت والدتى ملضاوهات ابألمسزمت املجمرضة شهتيما وهة هتمس حانقة:
 كنا سنتصل بك لة حدث ما تقةل ,والدتك خبري وستخرج اليةمولكن ليس ىف هذه الساوة ابلتأكيد

سأهلا ون زوجته فأجابت بنهس احلنق أنه أول شخص تراه اليةم ىف

الرواق أبكمله ,مث طردته من الغرفة وهى تتةود رجال أمن البةاابت

املتساهلني! ,خرج من املشهى بنهس الطريقة الىت دخل هبا ,هاتهه

نهعا ,ولكن اهلاتف القاطن ببيت
ملتصق أبجذنه ىف ُماولة رمبا جتدي ً
ومما انقطع رنينه مرات ومرات ومازال ال يرفع مساوته أحد ,يكاد

ججين ,نظراته متةج بني اهلاتف وساوة معصمه ,مل يتبق الكثري ,البد وان
ٍ
اتصال أخري بـ وادل
يتصرف ,مل يكن أمامه حل آخر سةى إجراء
ليطلعه ولى التطةرات ويرجةه أن يجسافر بدالً منه فكالمها يستطيع
تنهيذ املممة.

***
حبث ونما ىف كل مكان من املجمكن أن تتةاجد به ,واتصاالته
املجتكرر مبنزل ومما مل تتةقف ,ولكن دون فائد  ,إن كانت مل تذهب

إليمِ فلماذا ال جييب أحد ولى اهلاتف ولى األقل ,االتصاالت ال

نهعا! ,الطةابق الىت صعدها برتدد بصحبة والدته من قبل يصعد
جتدي ً
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ضا ,مازالت
قهزا ,طرقات وطرقات ولكن ال جُميب أي ً
جسلمما اآلن ً
الرسةمات ولى احلائط اجملاور للشقة تستهزه وتجثري غيظه أكثر ,فجتح

ابب الشقة املقابلة وأطلت منما رأس امرأ أربعينية مبالمح متحهز ,

ومن بني حافيت الباب ظمرت يدها حتمل منهضة غبار ,هاتهة بعصبية:
 -من أنت وماذا تهعل ؟

استدار إليما ُماوالً اإلوتذار بتةتر ولكنما مل تصمت أو ترتاجع وهى

ترمي ابوتذاره ورض احلائط بتصميِ شديد ولى أن يجعرف نهسه ,مل يشأ

أن يدخل معما ىف جدال طةيل ,فاملنهضة ىف يدها املجمتلئة تجنىبء ون
قة سالح مل خيتربه بعد! ,فقال أبدب:
 أان هشام ,زوج جدايل الىت تسـ,مل جمتمله ليستكمل وبارته ,ولكن هجةمما هذه املر خمتلف وقد

تغريت مالُمما إىل الرتحيب والتبسط ,حاول بشق األنهس مقاطعتما

والسؤال ون جدايل وومما ,فأجابته بدهشة وهى تجلةح ابملنهضة:
 -لقد سافروا بعد زواجكما اي أستاذ ,أمل تكن تعلِ؟!

من املؤكد أن هذا هة اليةم العاملي للدهشة واملهاجآت ,مىت

سافروا؟ وإىل أين؟ تلك التساؤالت مرت من وقله إىل شهتيه فلِ تزد

املرأ إال تعجبًا وهى تقةل جمثرثرً:
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 وهللا ال ولِ يل اي أستاذ ,ولكن زوجة ومما أخربتين أهنما ىفاألساس مستقرين ىف اخلارج منذ سنةات طةيلة مع أوالدمها
الكبار ومل أيتةا هنا إال إلجاز قصري  ,فمما اليستطيعان ترك

أوالدمها أكثر من هذا وحدهِ

يجصر هذا اليةم ولى أن يهقده وقله ,لة كانت ما تقةله املرأ ذو
املنهضة صحيح ,فكيف قال له ومما أبن جدايل تعيش معه منذ أن

فقدت والديما ,مجعت املرأ شتات أفكاره مناديةً ابمسه ,رفع رأسه
جتاهما دون تركيز ,فقالت تسأله بهضةل:
 -ملاذا تطرق الباب ,هل ضاع منك املهتاح؟!

أجاهبا بنهاذ صرب بعد أن أرسل زفر طةيلة رمبا تعةد إىل شقتما

وترمحه:

 وملاذا جيب أن يكةن معي مهتاح؟بعهةية وبتلةحية أخرى من منهضتما وكأهنا تةخبه:
مهتاحا احتياطيًا ,أهذا
 ألهنا شقة زوجتك ,وجيب أن يكةن معكً
أفضل أم تصديع رؤوسنا بطرقاتك ولى الباب؟!

شقتما وليست شقة ومما؟! ,مهاجأ أخرى أدارت رأسه وجعلته

يشك بكل شىء كان يعلمه من قبل ,جعلته يشري إليما أن تتةقف قليالً
ويسأهلا ُماوالً الهمِ:
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 هل أنت متأكد أبهنا شقة جدايل وليست شقة ومما؟زفرت بضيق ووال رنني هاتف منزهلا فنظرت للداخل مث التهتت حنةه

ددا وهى جخترج من صدرها ُممةوة مهاتيح ُممةوني ىف سلسال من
جُم ً
مهتاحا وحي ًدا
خيط الصةف ,أبسناهنا فكت وقد اخليط وأخرجت منما ً

ووادت تربط اخليط من جديد ,مدت له يدها ابملهتاح وهى تقةل ولى

وجالة:

 زوجة ومما تركت يل نسخة من املهتاح ألي طارىء ,تهضلخذه ,أان غري متهرغة لكل من هب ودب.

ألقت له املهتاح فتلقهه قبل أن يسقط وقبل أن يعةد بنظره املذهةل

إليما كانت قد وادت للداخل جمغلقة الباب ىف وجمه بنزق !.

وأخريا استطاع التحرك حنة الباب,
تجمما مكانه للحظات,
ظل جم ً
ً
أدار املهتاح وبسمةلة كان داخل الشقة ,مل يرى من تلك الشقة ساب ًقا
جزءا من الردهة وغرفة االستقبال اليت دخلما أكثر من مر بعد
سةى ً
أن رآى جدايل فيما ألول مر  ,بتةجس دلف من غرفة إىل أخرى,

رائحة الهراغ من حةله ختنق أفكاره وتجشتتما أكثر ,اآلن هة ىف غرفة
ضيقة بسري ٍر خشيب صغري ,ومكتب خشيب أصغر منه ,خلهه مقعد له

أرجل رفيعة للغاية خشي أن جيلس فةقه فيحطمه ,يده تعبث بال هدف

فةق سطح املكتب ابحثًا ون شىء يدله ىف متاهته تلك الىت دخلما
إبرادته ,أي إشار لطريق العةد ! ,لهت نظره دفرت صغري مألةف لديه,
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اسِ ابنته جىن املجدون وليه وفر وليه الكثري من ُماولة تذكر أين شاهده

من قبل ,مبجرد أن أمسكه بني يديه تذكر كل شىء ,إنه الدفرت الذى

كتبت فيه هالة وصيتما له ,وأخذته والدته من يةمما ومل يره ,هل خبأته

لدى جدايل؟!.

قلب صهحاته بشرود حىت وقعت وينيه ولى الرسالة الىت كتبتما

هالة وتركتما لـ جىن و جُلني ,مل يقرأها تهصيليًا من قبل ,فقط وقعت
ويناه ولى بعض كلمات جمكرر منما ,بدأ يقرأها من البداية وحىت هنايتما

حىت وقعت ويناه ولى مجلة مل يكن ليلحظما ىف ظروف أخرى "ولقد
وصيت جدتكما أن حتتهظ بكل أشيائى لكما ,مل أستثن إال حجاىب
الرمادي ,فمة ملعلمتكما رؤى الىت ستجصبح ًأما لكما بعد وفاتى ,لقد
خصصتما به لعد أسباب ,األول ألنين أردت دوةهتا بشكل غري مباشر

الرتداء احلجاب ,والثاين ألنه يليق ج ًدا بعينيما الرماديتني"!.

***
مال وادل ابجتاه رؤى الىت جبةاره بداخل القطار يتأملما وهى تنظر

صباحا بسهره السريع تشبثت به
من انفذته بشغف كبري ,وندما فاجأها
ً

وهى ترجةه أن يصحبما معه فمى مل تزر االسكندرية من قبل ,وبرغِ

برود اُلة إال أنه مل يستطع رفض رجاء ويناها وإحلاح كلماهتا ,كل ما
استطاوه هة أن يؤكد وليما أبهنا ستكةن وحدها ىف الشقة التابعة

للشركة طيلة النمار تقريبًا ,فاملجممة ىف األصل مممة ومل ,وهى وافقت
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بسعاد  ,ستجلس ىف الشرفة تجشاهد البحر وأمةاجه العالية ىف هذا
الهصل من السنة وستتجمد أطرافما ,ولكن ال يجمِ ,املجمِ أن تراه ولة

من بعيد ,رحبا والداه وابألخص والدته ابستضافة طهله حىت يعةدان ىف

الغد ,وهاهى جتلس ىف املقعد اجملاور تستمع بكل ما مير هبا من حقةل

وحيةاانت حىت أومد اإلانر املجطهئة ! ,مهس أبذهنا جمداوبًا:
 سعيد اي زيتةنة ؟إلتهت حنةه بنزق وهى تلكزه خبهة ىف ذراوه:

 تةقف ون منادايت بزيتةنة ,وإال رميتك من القطار اآلنضحك خبهةت وهة يرفع كهيه ابستسالم ,وبنرب خاصة جحتبما قال:
 وهل ذنيب أن ويناك سةداء سةاد الليل اي زيتةنةتابعا
أطرقت برأسما خبجل فةضع أانمله أسهل ذقنما ورفع رأسما جم ً

بعتاب وقد وجدها فرصة ساحنة:

 ألن تقةيل حلبيبك ماذا جختبئني بقلبكألقت نظر سريعة إليه فالحظ غاللة من الدمةع بدأت تتجمع

بعينيما ,مسح وجنتما حبنة ودفن كهما بداخل راحته الكبري وهة يربت

وليه مبساند و حيثما ولى احلديث قائالً:

 أتكدي أن ما تداريه وىن لن يجغري من حيب لك شيئًا ممما كان180

أدهلمت ويناها بجسحب تنذر هبطةل دمعما وتهضح شعةرها ابلذنب

جتاهه وقالت بصةت خافت جمتقطع:
 -هل تعدين؟

أومأ برأسه بثقة مؤك ًدا هلا صدقه ,وصدره يضج ىف انتظار تلك
احلقيقة الىت ختشى أن تبةح هبا بقلة صرب استطاع أن يجداريما حىت ال

ترتاجع ,وهة يجتمتِ بقة :
 -أودك حبيبيت

تنمداهتا الناومة املضطربة قبل أن متيل برأسما حنة كتهه وتقةل
َمس َع ج
خبهةت:
ودت فيه من
 ولكن ال تجقاطعين أرجةك ,هل تذكر اليةم الذى َكذبت
وملك فةجدتين أرتعش وأبكي واختبأت ىف حضنك؟ ,لقد
َ

وليك هذا اليةم وندما سألتين ,أان مل أفقد وويي ىف املتجر كما
قلت لك ومل أقض اليةم مع وامالته ,لقد ,لقد كنت وند جديت

ىف منزهلا

أنتهض بعنف ىف مقعده وهة يستدير حنةها جبسده كله هات ًها دون
ووي:
 اثنيةً اي رؤى؟ ,تذهبني دون أن جختربيين! ,وماذا حدث هناك,تكلمي
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وال صةت نشيجما وهى ججتيب متأملة:
 كيف أجخربك وأنت ترفض أن أذهب هناك ,جدتى هى من ربتيناي وادل وال أستطيع تركما هكذا وقد بلغ هبا املرض أبهنا

أصبحت جمقعد وال تستطيع حىت تناول دوائما ,وهى كل ما
ترجةه أن أججالسما وأجطعمما ,أجسليما ببعض احلكااي

ضغط كهما الذى مازال يسكن راحته بضعف وهة يقةل بعصبيته

الىت اوتادهتا منه وندما يغار بشد :

 وهل تلةميىن ,ماذا لة صادف وجةد ذاك احليةان "خالك" هناكماذا كان سيحدث حينما؟

ارجتافتما ذكرته هبيئتما وندما واد إىل بيته ووجدها ترجتف فقال

بعنف بعد إدراك متأخر:

 هل كان هناك ذاك اليةم ,هل تعرض لك من جديد؟أنبأه اهتزاز كتهيما بةضةح وهى مطرقة برأسما لألسهل تكتِ

شمقاهتا براحتما األخرى أبهنا تبكي بشد  ,وال تستطيع التةقف ,هة
يعرفما ,هى زوجته ويعلِ كل خلجة هبا ,ال تنمار هكذا إال إذا تعلق
األمر بذاك اخلال احلقري ,الذى مل متنعه صلة القرابة من أن يستغل وحد

وحياول التحرش هبا مر بعد أخرى ,إال إهنا
ويجتِ ابنة أخته املتةفا  ,ج
كانت تجدافع ون وهتما بضراو  ,ال يجنكر وادل ىف بداية ارتباطه هبا أنه
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كان جمتهاجئًا بعض الشىء من مةافقتما السريعة ولى الزواج ولكن تلك
املجهاجأ ال تعىن شيئًا أمام ذهةله وهى تصارحه بتلك احلقيقة ,وترجةه
أبن يجعجل ابلزفاف ,لتخرج من هذا البيت أبسرع وقت ,فبالرغِ من

حبما ُلدهتا الىت ربتما إال أهنا كل يةم تنام مرتعبة مما جميكن أن حيدث هلا

ىف الغد ,لذلك منعما بعد أصبحت ىف بيته من زاير جدهتا وشدد ولى

ذلك ,احلالة الىت تعانيما اآلن تعىن أبهنا قابلته ىف ذلك اليةم ,ترى ماذا

فعل هبا؟!.

ترك كهما وقبض ولى كتهيما وهة يجديرها حنةه قدر استطاوته ,هات ًها

من بني أسنانه:

 أقسِ أبن أقتله ,تكلمى اي رؤى ماذا حدث منهفلتت منما شمقة اثنية مث اثلثة وأصابعه تنغرز دون أن يشعر بكتهما

فتؤملما فقالت وهى تتأمل:

 لقد قال يل أبنىن اآلن ليس لدي ما مينعىن ون قبةل ورضه بعدأن تزوجت ,وحاول ملسي وأان خهت ,خهت بشد اي وادل,

كانت ويناه دمةية جمروبة ,مل أشعر بنهسي إال وأان أضربه ولى
درجا بدماءه ,تصةرت
رأسه بزجاجة املاء ,فسقط أسهل قدمي جم ً
وقتما أنىن قتلته ,ولكنه أجصيب فقط.

أمتت وبارهتا وقد فقدت القدر ولى كتِ شمقاهتا فالتهت حنةمها من

جيلسةن ىف املقاود اجملاور بهضةل ,ولكنه مل ينتبه إال هلا هى فقط ,ترك
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كتهيما وضمما إىل صدره بقة وهة يسبه ويتةوده ابلقتل ,أنهاسه

وأفكارا شيطانية تةسةس له ابلعةد
ملتمبة حارقة والغليان يعلة بصدره
ً

إىل القاهر ومتزيق قلبه بيديه العاريتني ,دفنت رأسما بصدره بقة وهى

جحتركما وتقةل برفض ,جمبللةً سرتته بدمةوما املنممر ولى قلبه حترقه:

 ال تهعل اي وادل أرجةك ,ال جتعله أيخذك مين ,أنت كل ما تبقىيل ىف الدنيا ,أرجةك ساُمىن أنىن ذهبت دون ولمك مل أكن أولِ

أبنه يتةاجد ىف تلك الساوة ,جدتى مريضة وأان ال أريد إغضابك

فماذا أفعل؟

سكت لدقائق طةيلة وتركما تجهرغ كل دمةوما ولى صدره ووندما
هدأت قال بصةت وميق ج ًدا ,وكأنه ٍ
آت من ومق بئر سحيق:
 أجساُمك حبيبيت ,جدتك سأنقلما إىل بيتنا لتقةمي بروايتما كماجحتيب ,أما ذلك احلقري فلن يهلت من يدي

رفعت رأسما إليه واالمتنان يتقافز بعينيما املتةرمتني من البكاء,

استطاع رسِ ابتسامة واهية ولى شهتيه لطمأنتما ولكنه وجدها تجطرق
مر أخرى برأسما قبل أن جتلد نهسما قائلة:
 ولكن ,أان ال أستحق ما تهعله معي ,لقد خدوتك!أمسك وجمما ورفعه لتنظر إليه ,وهة يشعر أبنه مل يسمعما جي ًدا:
 ماذا ؟!!184

أوادت رأسما إىل صدره حتتمى منه به ,وهى تقةل جمعرتفة ججب ٍ
مل غري

جمرتابطة:

 صدقىن أان مل أكن أقصد ,مل أنة خداوك ,كنت فقط أريد تركبيت جدتى ,كنت أخشى ولى نهسي لذلك سكت ,اليةم الذى

رأيتىن فيه للمر األوىل ىف دار الروضة الىت أومل هبا وفاحتتىن ىف
الزواج ,أان ولمت بعدها أبنك مل تكن تقصدىن أان ,كنت تقصد

رؤى أخرى ,غريى !!

***
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النماية
بدت وبري شارد ج ًدا وهى جتمع متعلقاهتا من فةق سطح مكتبما
بداخل املركز الطيب وقد انتمى وقت وملما ىف انتظار حضةر زوجما

صباحا ,وندما شاهدت
الدكتةر بالل لتتحدث معه فيما حدث اليةم
ً
ايسني جبسده املجكتنز وقامته القصري يقف أمام جماز التعقيِ ججيمز
أدوات احلجامة ويجعقمما وهة يتحدث إىل نهسه بصةت مسمةع كمن
حياول حل شهر ما ,ووندما سألته وما به وهى تتصةر أبهنا مشكلة

جديد مع زوجته ,فاجأها ابلقصة الىت انتشرت ابحلي وما دار ىف شقة

هشام والنصاب الذى كاد أن يةدى حبيا والدته وزوجته ,والكالم الذى

تناقلته جاراهتا فيما بينمن ون احلالة الىت أصبحت وليما زوجته جمذ أن
وادت من املشهى ابإلضافة إىل مغادرهتا قبيل شروق اليةم ىف حالة يرثى
هلا ,زمت شهتيما ابستياء وهى تلقى ابللةم ولى والد هشام الىت نقلت
كل ما حيدث ىف بيت ولدها إىل تلك املدوة ونرب ,من املؤكد أهنا

بتلك املعلةمات الىت قامت بتمريرها إىل ذلك النصاب وبدالهتاح
ساودته ولى إيماممِ مبا يريد بسمةلة لتحقيق مآربه ,ولكن شعةرها

ابلشهقة ولى املرأ العجةز غلب وليما ىف النماية وهاهى تجهكر ىف
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زايرهتا ابملشهى فلرمبا كانت حتتاج إىل جمساود ىف تلك الظروف الغريبة
الىت يعربون من نهقما .
ثالث طرقات تعرفمِ جي ًدا جعلن وويما يطهة من جديد فةق
سطح أفكارها ,راقبت دخةله حلجرهتا بتحية جم َّ
شهعة اببتسامة ججييد
خصما هبا وحدها ,تلك االبتسامة الىت انزلقت من وينيه إىل شهتيه
َّ

قلمت سر ًيعا أظافر ظالل مشاور سلبية حتةم حةل قلبما ,كتهاه
العريضتان احتلتا ُمال رؤيتما ,مما ججيرب نظراهتا أن حتط ولى حليته املجمذبة
بعناية ,ران حنةها وهة يجعدل من وضع نظارته الطبيبة األنيقة فةق وينيه

حبركة اوتيادية وهة يقةل:

رجل متزوج,
 ال داوي لكل هذا اإلوجاب ىف وينيك ,فأان ٌلألسف!
رغما ونما ,قذفته
جمذ سنةات وهة يستطيع استمالة ضحكاهتا ً
حبقيبتما اُللدية فتلقهما ىف اهلةاء وهة يقرتب منما مبرح ويرفع غطاء

وجمما جمقبالً جبمتما فدفعته جمدوية استيا ًءا كاذب من اقرتابه الذى مل
يةما ,هاتهة بغيظ جُمبب:
يجقس ابملسافات بينمما ً
لست ىف مزاج جيد هذا اليةم
 -حلجسن حظك أنىن ج

مل يندهش كثريا ,فمة يعلِ أهنا حبكِ وملما واختالطما أبنةاع خمتلهة

من صنةف النساء من املجمكن ج ًدا أن يتعكر صهةها أو تهقد القدر
ضا حبكِ ومله حيدث معه ذلك وأكثر
ولى الصرب آخر يةمما ,هة أي ً
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ولكنه يقذف كل هذا وند قدميما ىف تلك الدقائق القليلة الىت يلتقيان

فيما بعد وةدته من املشهى وبداية ومله ىف مركز العالج الطبيعي
خاصته ,جلس ولى املقعد املقابل ملكتبما وهة خيلع نظارته ون وينيه

جمدل ًكا أولى أنهه وهة يقةل ببساطة:

 األمر يعةد إليك حبيبيت ,لة العمل هنا يجرهقك فال داوي منهوتهرغي لألوالد فقط
متذكرا أنه مل يسأل ون أطهاهلما:
مث التهت حنةها
ً
 ولى ذكر األوالد ,أين مها اآلن اي تجرى؟جلست بدورها ولى مقعدها اُللدي خلف مكتبما ,وتزفر بنعةمة

قائلة:

 أخىت وز هنا ىف إجاز ولقد أصرت ولى اصطحاب األوالد منالروضة إىل بيتما اليةم ,ومن املجهرتض أن أحلق هبِ وندها اآلن,
ولكن حدث أمر غري وجميت.

أومأ برأسه ابهتمام حيثما ولى التحدث فبدأت تسرد وليه ما

أخربها به ايسني ىف الصباح ,ورغبتما ىف زاير أم هشام ىف املشهى وقد

ساءت حالتما كما ولمت ,فهى كل األحةال املرأ كانت حترص ولى
زايرهتا بشكل دائِ وتتةدد إليما وقد أحبتما للغاية رغِ ودم رضاها ون

بعض من تصرفاهتا مع زوجة ولدها الراحلة .
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قليال قبل أن جييبما ون أمر كمذا ,وكعادهتا تنتظر
كعادته يجهكر ً
وأخريا أانر هلا الضةء
اندرا,
قراره الذى مل يكن ً
يةما ضد رغبتما إال ً
ً

األخضر لتعرب إىل مةافقته بسالم ولكنه اشرتط أن يصطحبما بنهسه إىل

هناك حىت يطمئن وليما ,هنض من ُملسه وهة يجشري هلا أبن تجسدل
متةجما حنة غرفة الكشف اخلاصة
ددا ,خرج من الغرفة
غطاء وجمما جُم ً
ً

به ,فةجد ايسني يمتِ هبا ويجرتبما قبل بداية العمل ,وطلب منه أتجيل
مةاويد املرضى إىل ما بعد صال العشاء ليكةن لديه متسع من الةقت
وهة يصطحب زوجته إىل زاير أم هشام ,أولن االمتنان ىف ويين ايسني

شاكرا له حبماس وتقدير.
ون نهسه بةضةح وهة يمتف ً

***
جلست والد هشام ولى فراشما األبيض وقد ارتدت مجيع

مالبسما مستعد للخروج من املشهى ,وأمامما حقيبتما الزرقاء الكبري

الىت جمزت فيما أغراضما منتظر ُمىء وادل ,فمى تعلِ بسهر هشام

ملقر الشركة وأبن وادل هة من سيصحبما إىل املنزل ,وندما أخربهتا

ابكرا ج ًدا ظنت أبنه كان يريد االطمئنان
املجمرضة أبن ولدها حضر ً
ضا مل أتت .
وليما قبل سهره ,وهاهى الساوات متر وجدايل أي ً

ضربت األرض امللساء بعصاها وهى تزفر متململة جبلستما ,وهى

مجيعا
تستعد للنمةض بنزق ,ستخرج وحدها وتعةد للمنزل وستضرهبِ ً
ابلعصا ولى رؤوسمِ حىت هتشمما ,طرقات خهيضة جعلتما تكافح
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تقدم أفكارها العنيهة ابلرتاجع ,هتلل وجمما فجأ وهى ترى وبري تدلف

وحتيما خبهةت ,ورفتما ابلرغِ من غطاء وجمما أو
من الباب حبرج ابلغ ج

دائما  -أستطيع متييزك من بني مئات املنتقبات
كما تقةل هلا ً

أخربهتا وبري أبن ايسني قص وليما ما حدث لذلك أتت لزايرهتا وأن

زوجما بالل ينتظر ىف اخلارج ,أصرت املرأ ولى دخةل بالل وقد هاهلا

وجةده ابخلارج كاملطرود ,تركت وبري وخرجت إليه وهى تجقسِ وليه أن

متحرجا بشد ولكنه مل يستطع
يدخل وجيلس معمما ابلداخل ,كان
ً
وخصيصا وهى جمقدمةً ولى جذبه من ذراوه ,فاختار الدخةل
مقاومتما
ً

بكرامته أفضل !.

كل ما قالته هلا وبري كانت تعرفه لذلك مل تجعلق إال مبصمصة شهاها

وهى تتحسر ولى ذكائما الضائع ولكن مجلة وبري األخري والىت نقلتما

ون ايسني ون خروج جدايل بتلك اهليئة مث تبعما هشام هبيئة ال تقل

تشعثًا هة ما أاثر ريبتما وشرودها من غرابة ما تسمع .
ونما ج

تح ابب احلجر دون استئذان ,وبال وو ٍي حاضر دلف هشام حيمل
فج َ

دفرت ابنته جىن بيده ,وابلرغِ من سقةط نظراته ولى بالل ووبري ولكن

مؤشرا أبانمله
إدراكه سقط ولى والدته فقط وهة ميجد هلا الدفرت بيديه ً
ولى العبار الىت جعلته يدور حةل نهسه منذ أن قرأها ىف شقة جدايل

قائالً بصةت مشحةن:
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 فقدت قدريت ولى الهمِ ,أفمميين أمى ,مجيعكِ خدوتمةينأليس كذلك؟!

زفرت والدته بعدم رضا وهى تنمض واقهة جمنحنية الظمر قليالً وهى

ججتيبه زاجر :

 أنت السبب ,رأسك كان كاحلجر ,رفضت رؤى دون سبب جملردأهنا كانت تعمل وكأهنا وصمة وار ابلرغِ من أنىن أكدت وليما

ددا ,أخرتت راحتك ولى مصلحة بناتك,
أبهنا لن تعةد للعمل جُم ً

وتناسيت أن أختيار رؤى من األساس كان ألهنا األقرب إليمما
وتعرف كيف تتعامل مع حالتمما ,ولكنك فكرت ىف راحة ابلك

فقط .

تشعر ببالهة مما تسمع
أحنىن بالل حنة وبري اُلالسة جبةار الهراش ج
من احلةار الدائر ومهس هلا لريحال ,فاملةضةع املجثار وائلى للغاية ,مبجرد

أن هنضت وبري وهى تستأذن للمغادر  ,قبضت املرأ ولى ذراوما قائلة

بعصبية زائد :

 انتظرى اي دكتةر وبري سأرحل معكما ال أريد البقاء مع هذااملعتةه

واد إدراك هشام يعمل من جديد ولى بقية مساحة احلجر دون

والدته والتهت حبد مل يقصدها حنة وبري وقد كانت ابلنسبة له كـسهينة
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إنقاذ أتته وهة يصارع أمةاج حبر يةشك ولى اهلالك فيه ,وهتف وهة

يقرتب منما خطة واسعة:

 أنت الدكتةر وبري؟ ,كيف مل أجفكر بك من قبل وأان أحبث ونماىف كل مكان ,أين أجد زوجيت اآلن أخربيين؟

أسةر خلف جسد زوجما
تلك اخلطة كانت كهيلة أبن جتعلما َم ج
واضعا يده ولى كتف هشام خبشةنة ولسانه
الذى وقف أمامما مباشر
ً

حسيسا من الىت انطلقت شرارهتا من وينيه:
ينطق بشراسة أقل
ً
 -اقرتب خطة أخرى وستندم صدقىن !

رفع هشام نظره بدهشة حنة بالل وكأنه مل يلحظه إال اآلن ,بينما

تدخلت املرأ بينمما وهى تسحب ولدها بعي ًدا ون يد بالل ,فالةضع

لن يكةن جمتكافئًا أب ًدا ,ابإلضافة إىل ضيق صدرها الذى شعرت به وقد

فاض هبا الكيل مما ميةج به ,يكهى جمدارا ً وصمتًا وليهعل ما يهعله لقد
بت ,أبعدته اخلطة الىت اقرتهبا وهتهت غري مبالية بةجةد آخرين
تع ْ

معمما:

 الدكتةر وبري ال تعلِ شيئًا ون جدايل ,أال زلت أومى البصريوروسا لك
حىت اآلن؟! ,أان ابلهعل طلبت منما أن تجرشح يل
ً
ولكنما مل جتد من تةافق ولى ظروفك العائلية ,ومبا أنك مل َتر رؤى
حىت ,وركبت رأسك ورفضتما دون أن تعلِ حىت امسما أضطررت
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وروسا أخرى من طرف الدكتةر
أن أجسايرك وأخربتك أن هناك
ً
وبري.
غرز هشام أصابعه املرتعشة بني خصالت شعره بقة مث حيرك رأسه

ويسارا كأبله ال يهمِ ما يجقال له بةضةح ,ولكن كيف؟ فتح الدفرت
ميينًا
ً

مر أخرى ونظر لسطةره وهة يمذي ابلعبارات الغري مرتابطة الىت تطحن

وقله بال هةاده:

 -أمى ,هالة تقةل ىف وصيتما للهتاتني أن رؤى جمعلمتمما غري جُمجبة

لذلك أهدهتا وشاحما الرمادى ألنه نهس لةن وينيما ,ورؤى زوجة

وادل هى نهسما جمعلمة البنات ولقد كانت غري جُمجبة ابلهعل
ولكن وينيما سةداء ,أان رأيتما بنهسي وندما ذهب وادل لرياها
ىف الروضة ,وجدايل زوجىت وينيما رمادية ومستدمية ولى ارتداء

حجاهبا الرمادى ,سأججن ابلتأكيد !

زفرت والدته بضيق ولكن احلد َخ جهتت ىف نرباهتا وهى تربت ولى
كتهه بتهمِ:
 رؤى زوجة وادل ليست هى رؤى نهسما الىت أوصت هلا هالةبةشاحما ,هى زميلتما وقد كانت تعمل معما ابلروضة ,حدث

خلط بينمما وندما ذهب وادل لرياها ,ولة تةقهت ون منادا

زوجتك بـ جدايل حلجل املةضةع من تلقاء نهسه .
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كبريا ىف وقله ,أضاء بضةضاء اإلدراك
قابسا أمحر ً
وكأهنا ضغطت ً
دافعا إجاابت منطقية لكل أسئلته بتالفيف وقله بقة وسروة
املجتأخر ً
وليد  ,وندما استقبله ومما وقتما ذهب لرؤيتما ,حدثه ون مدى
ارتباطما بةالدها رمحه هللا ,ومدى تدليله هلا حىت أنه أطلق وليما أسِ

جدايل كتدليل هلا ,جدايل أسِ جدهتا من أبيما وكان ذلك سببًا كافيًا
ليجعل والدهتا ترفض أن تكتبه ىف شماد ميالدها ,وأصرت أن يجسجلما

ابسِ رؤى! ,ومنذ ذلك احلني واُلميع يناديما بـ جدايل إال والدهتا

وبعض من زميالهتا ,لذلك أحب هة أن يجناديما به ليجشعرها ابأللهة جتاهه
ٌ
منذ اللحظة األوىل حىت نسي أو تناسى امسما املجسجل ابألوراق "رؤى".

مل ينتبه إىل تلك احلقيقة ىف البداية ,اوتربه ُمرد تشابه ال أمهية له,

وملَ يكن له أمهية وقد تزوجما صديقه وانتمى أمرها ابلنسبة له! ,والدته
خدوته مبكر ,ولكنما ليست وحدها !

رفع وينيه إىل والدته والغضب جحيدد مقلتيه وسةادمها خبطةط ال تقل

سةادا ون لةهنما وهة يممس من بني أسنانه :
ً

 وابلتأكيد زوجىت الهاضلة وومما املجمذب وافقا ولى تلك اخلطة,مجيعا
وكنتِ تضحكةن فيما بينكِ ولى األمحق الذى صدقكِ ً

سريعا وكأن ملسته حترقما واستندت
أزاحت يدها من فةق كتهه ً
بظمرها إبرهاق بدا ولى وجمما وجعل جسد وبري يتحهز تلقائيًا
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استعدادا للسقةط الذى سيحدث بني حلظة وأخرى ولكنما وجدت
ً
املرأ تستعيد بعض من قةهتا بعد أن تنهست بعمق مث قالت له:
 اي بين افمِ ,جدايل زوجتك..قاطعتما ضحكته العصبية الساخر وهة يمتف :
 تعنني رؤى زوجىت ,أليس كذلك!وادت تتنهس ومي ًقا من جديد جمستعينة بعصاها تلقى ثقل جذوما
وليما قبل أن ترد هبدوء ال يتناسب مع الضيق الذى يعرتى دواخلما:
 نعِ رؤى زوجتك ,كانت وحيد ج ًدا اي ولدى بعد أن فقدتضا ,وومما وزوجته حياهتما مستقر خارج مصر ,رؤى
والدهتا أي ً
زوجتك هى من هاتهته وهى تبكي راجية إايه أن أيتى ولة لزاير

قصري ليساودها ولى نقل والدهتا إىل الشقة اُلديد الىت أجربهتا
إحدى جاراهتا ولى اإلنتقال إليما وقد سئمةا صراخ أمما كل ليلة,

لذلك ترك ومما وزوجته أوالدهِ هناك وجاءوا إليما ولكن
لألسف بعد انتقاهلِ بيةم واحد هربت والدهتا وائد إىل شقتما

متاما
القدمية وهناك ماتت جُمرتقة أواذان هللا ,كانت الهتا ضائعة ً

وابألخص وهى تعلِ أبن ومما وزوجته سيعةدان مر أخرى بعد
متاما ,أنت وبناتك كنتِ آخر أمل هلا
فرت قصري وستصري وحدها ً

ىف احليا فماذا كنت تريدىن أن أفعل ,أتركما وقد وصتين وليما

هالة رمحما هللا؟.
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دون أن يرى وجمما شدد جمسان ًدا ولى كتهما بعد أن أحاطه
أتثرا مبا تقةله املرأ من
بذراوه ,كان يعلِ أهنا تبكى ىف هذه اللحظة ً
حكااي ون تلك الرؤى ,كِ من ٍ
حيصل خلهما ما ال جميكن
أبةاب جمغلقة ج
تصديقه ,منه ما ينسل من أسهل ابهبا ,ومنه ما جحيكى ولى العلن ,ومنه
قلةب رأت كل شىء ,حىت مات فيما
ؤس جر بقلةب متةج به وحدهاٌ ,
ما يج َ

بالال ولى اخلروج من أتمالته
كل شىء ,تالطِ احلديث العاصف أجرب ً
وهة يسمع هشام يمتف بدهشة:
 معىن هذا أهنا هى من كانت تكتب وتجرسل تلك الرسائل إىلاجمللة ,ولكن كيف هلا بتلك األسرار ,هل هالة تزورها ابلهعل ,هل
أجربهتا ,هل اختطهتما كما تةودتىن ,هل هى ىف خطر اآلن؟ ماذا

حللت وقد تجسرع إيل حياتى أختما؟!
حيدث يل ,كلما
ج

سك برأسه ,يشعر به ولى حافة اإلهنيار ,مل
أهنى كلماته وهة جمم ٌ
تستطع والدته كتِ فضةهلا ,سألته برتقب خةفًا من انهجاره ون تلك

الرسائل الىت يتحدث ونما ,ترك جسده ينزلق كةرقة ىف ممب الريح إىل

األرض البارد جمستن ًدا بظمره إىل الباب املجغلق ,الغليان الذى تضج به
وروقه جعله ال يشعر بتلك الربود القارصة الىت بدأت تلف احلجر
أكثر فأكثر كلما غربت الشمس وهة يقص وليما ما أراد أن جخيهيه من

قبل ,وكلما تةغل بني غاابت حكاايته كلما متلمل بالل ىف وقهته وهة

كثريا,
يناظر وبري وكأنه يسأهلا النصيحة ,األمر ابت جُم ً
رجا ابلنسبة هلما ً
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ٍ
صهحات كثار ! ,لةال استناد هشام وهة
سةد فيما
هشام يقةل أشياء تج َ

ىف تلك احلالة لباب احلجر لسحب زوجته وخرج منما دون أن يلتهت

لرفض املرأ وتشبثما بـ وبري ,هذا الزوج املج َتعب يجثري وجبه ال إوجابه,
لة كان ذو فطنة ولة قليالً ملا كابد كل تلك املعاان !.
انتبه ىف تلك اللحظة ولى صةت زوجته املجشبع ابلبكاء وهى تسأل

بقلق ولى رؤى وجبهاء مةجه حنة هشام وحده ,وكأهنا تعرف رؤى منذ

سنةات غابر وتنافح ون قضيتما:

 هل سنجلس هكذا نجضيع ىف الةقت أبحاديث ليست ذاتأمهية ,وال نعلِ مصري االنسانة املجختهية منذ الصباح وحىت اآلن؟
متتمت والد هشام وكأهنا ال تتعلِ أب ًدا دروسما:
 كنت ولى حق وندما ظننت أن روحما تسكن الشقة!اتسعت ويناها شيئًا فشيئًا وهى تجتابع بصدمة:
 معقةل ,هل من املجمكن أن تكةن أخذهتا معما حتت األرض؟!شمقت بصةت مسمةع وندما ولت طرقات وصبية ولى ابب

سروا وهة يساود هشام ولى هنةض جممس ًكا أايه
احلجر  ,حترك بالل جم ً
من كتهيه ,فجت َح الباب ودلهت املجمرضة ولى وجلة من أمرها تسأهلِ
الرحيل ,فمناك حالة أخرى تنتظر.

***
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سرت بعض اهلمممات ىف املقعد اخللهى للسيار بني وبري ووالد

هشام ,بينما ولدها جيلس صامتًا جبةار بالل بداخل سيارته ,اضطر
للمةافقة وقد أحل بالل ولى أن يقلمما بسيارته إىل املنزل ,اآلن وقد
استةت األمةر برأسه أكثر من ذى قبل وبدأ يمدأ ويجهكر بعقالنية منط ٍة
ولى نهسه يستند برأسه إىل زجاج النافذ املجغلقة جبةاره ,ال مهر أمامه
من استكمال البحث ونما ,بل ال مهر من العنةان الىت أوطته والدته
إايه وهى تقةل له بعهةية:

 هذا ونةان شقة رؤى القدمية الىت هجرهتا بعد أن احرتقت فيماوالدهتا.

ونةان أاثر بعض خماوفه ,ذكره مبا قرأه من خالل بريد بني الناس,

وهى تتحدث ون الشقة وومن يسكنما من أشباح من كانةا يسكنةها

يةما وهِ أحياء ,والدهتا ,والدها ,هالة الىت تعدمها ابلشر! ,وسؤال
ً
حةل رؤى خيشى اإلجابة ونه منذ أن استقل السيار  ,ترى هل مازالت

حية؟.

بدأت قطرات األمطار القليلة تجقبل زجاج السيار األمامى وهة
يجراقبما وكأنه حيصيما ,أخرجه صةت بالل اهلادىء من حساابته وندما

مسعه يتسائل:

ُمضرا لذلك النصاب وبد الهتاح ,فمل
 ولمت أبنك حررتً
هناك جديد؟
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تنحنح هشام ليجلى حنجرته صارفًا أفكاره بعي ًدا قليالً ون وقله
اآلن :
 احملامى أبلغىن أبن الرجل جحرر ضده ُماضر كثري من قبل وجاريالبحث ونه ,حىت ونرب الىت مل تظمر سةى بعد أن ولمت أن

والدتى خبري ,وندما قبضةا وليما مل تستطع أن تدهلِ ولى مكان

سكن جُمدد له والزالةا حيتجزوهنا لديمِ حىت اآلن.

أومأ بالل برأسه ,وهة جحياول فتح أحاديث جانبية مع هشام حىت
يصلةا إىل منزله ,لقد استطاع أن يقرأ وينيه ونظراته املضطربة ووالدته

متنحه ونةان الشقة املمجةر وحتدثه ونما ,لذلك أراد صرف أفكاره
قليال ,ليستطيع املةاجمة ,ال مةاجمة
لبعض الةقت ليتمالك جأشه ولة ً

املةقف ,بل مةاجمة خماوفه! ,فاملخاوف ال قيمة هلا دون أن نؤمن هبا,

ونجصدقما !.

 ايسني جارك ىف نهس البناية ,أليس كذلك؟ نعِابتسِ بالل وهة يجدير وجلة القياد قائالً بثقة:
 هذا يؤكد يل أن احملامى الذى تتحدث ونه هة فارس سيف الدينإلتهت هشام حنةه اببتسامة صغري متسائالً:
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ضحك بالل خبهة وهة ججييب ببساطة:
 ايسني جحيب فارس ج ًدا وجيمع له الزابئن من كل مكانابتسامة ضائعة ارتسمت ولى شهتيه وقد بدا االهتمام يظمر ولى

نربات صةته:

 هل تعرف األستاذ فارس؟ظمرت التسلية ولى مالمح بالل وهة يقةل حبماس:
ضطرا ولى مةاجمة الشياطني
 -صديقى منذ سنةات ,منذ أن كان جم ً

ضا ,ولكنما كانت شياطني اإلنس ,وصدقىن هؤالء من يستحقةن
هة أي ً

خةفك حبق ,سأحكى لك قصته فيما بعد ,بعد أن ننتمى من أشباحك

اخلاصة .

أهنى كلماته وهة ينظر ىف املرآ أمامه يجبادل وبري النظرات اببتسامة

وهة

ىف هذه اللحظة كانت والد هشام متد يدها واضعة إايها ولى كتف

ولدها من اخللف وهى األورف حبالة ىف تلك اللحظة قائلة:
 -سأذهب معك إىل هناك ال تقلق

** شخصيات فارس وبالل ووبري وممر أبطال رواية سابقة بعنةان – مع وقف التنهيذ -
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حرك هشام رأسه نهيًا وقبل أن جييب مسع بالل يتدخل قائالً حبسِ:
 ال اي خالة ,سأقلك أنت وزوجىت لبيتك وسأذهب أان مع هشامذكرا أايها:
مث وجه حديثه إىل وبري جم ً
 حبيبيت ,ال تنسي أن هتاتهى أختك لتطمئىن ولى األوالد وتجعلميماأين أنت
أدار هشام رأسه حنةه بنظرات جمستنكر  ,هل يقةل هلا حبيبىت أمام

الناس؟ ,هكذا ببساطة وكأنه يناديما ابمسما !.

أوقف بالل السيار أمام البناية والزالت قطرات املطر اخلهيهة

تداوب وجمه وندما ترجل هشام من السيار صاحبما ىف تلك اللحظة
صةت آذان املغرب يصدح من املسجد القريب ,دار حةل السيار من

األمام ليةاجه بالل الذى ترجل هة اآلخر جمةص ًدا ابهبا خلهه ,جمستن ًدا
إليه وهة يجراقب خطةات زوجته إىل أن اختهت داخل البناية مث استدار

واضعا يده ولى كتهه وهة يقةل أبرحيية وكأنه صديق قدمي:
جتاه هشام ً

 نجصلى املغرب مث ننطلق إىل هناك ,سنجدها إن شاء هللا ,التقلق؟
أومأ هشام مةاف ًقا وهة يشعر ابألجلهة معه ,بينما كان قلبه يجعاتبه
جمتسائالً ون آخر مر دخل فيما املسجد جمصليًا؟!.
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وندما انتمت الصال وخرجا من املسجد ركضا إىل السيار وقد بدأ

املطر ابرسال زخاته إىل األرض جمعلنًا ون انتماء وقت الدوابة بربق
يصحبه ٍ
رود شق السماء املجظلمة ,كظلمة خماوفه الىت مل تنطهىء جنةمما
بل تةمض بقة اوتقاده هبا.

الشارع املجظلِ الذى وُلته السيار مبساود مصابيحما والذى مل
متاما من املار  ,الزال البعض يدخلةن إىل البناايت فيه جرًاي
يكن خاليًا ً
كهخاخ للبشر.
زوااي حيةية منه
ٍ
جتنبًا للمطر والربك الىت صنعت لنهسما ً

أوقف بالل السيار جانبًا ببطء وحذر إىل جانب السيارات
متاما ,ترجال من
املرصةصة واملجغطا منما إىل جانب البناية املقصةد ً
سريعا قاصدين مدخلما مباشر قبل أن تبتل مالبسمما
السيار
ً
ابلكامل ,األضةاء القادمة من الطابق التاىل هى الىت كانت متد غالبية

الطابق األرضى حيث شقة رؤى ابإلضاء  ,فاملصباح اخلاص به جمغطى

ابلغجبار وإضاءته ضعيهة للغاية ,روشة صدمت أوصاله وندما وقعت
السلِ قليالً حيث ظالل األضةاء تقع
نظراته ولى الشقة املنزوية خلف ج

ولى جزء منما صانعةً ظالالً خادوة للنظر ,رائحة ال جهل جهل احلارق خملةطًا
بروائح أخرى جمغلهة ابلغجبار تصل إىل أنهمما بشكل جمزوج ,حتةلت

نظرات هشام إىل بالل الذى يقف جبةاره يتأمل املشمد بتهاصيله وقال

مهتاحا خيصما:
بضياع وكأنه تذكر للتة أن لكل شقة ً
 كيف سندخل ؟202

مط بالل شهتيه وهة يضع يديه ىف خاصرته متسائالً وهة يجقيِ
الباب بنظره:
 ما رأيك ,نكسره؟!يقرب من نصف ساوة كان هشام جميسك مبهتاح الشقة بني
بعد ما ج
أصابعه املجرتعشة وهة يقرتب حبذر من الباب جمتحليًا بشجاوة ظاهرية,

بينما بالل جبانبه يسانده بنظراته ويةمىء له برأسه ,ومن خلهمما ببضع
خطةات تقف فتحية صاحبة البناية وجبةارها زوجما بعد أن كانت

رافضة أن متنحمما املهتاح خةفًا من خروج اللعنة إىل بقية الطةابق
وطةال الدقائق املاضية ومها يتجادالن معما ىف ُماولة إقناوما ولكن
الجدوى ,لةال تدخل زوجما الذى قلق ابلهعل ولى رؤى بعدما ولِ
أبهنا غائبة منذ الصباح وزوجما يبحث ونما ,وهاهة وبعد معاان معما

يقف بصحبتما خلهمما ىف انتظار النتيجة .

دفع هشام الباب حبرص فهتحه ولى مصراويه أثناء ما كان بالل

يممس له بتحرج وهة يجهكر أبهنا لة كانت ابلداخل فبالتاكيد ستكةن
جمتكشهة ولة قليالً:
 هل تريد أن تدخل أنت أوالً؟ابتلع هشام غجصة حبلقه اُلاف وويناه حتاول اخرتاق الظالم
ابلداخل ,ىف ُماولة ضعيهة لإلجابة ولكنه مل يستطع نطق كلمة واحد

وندما تسلل إىل مسعه مهممات آتية من الداخل ,وفجأ ودون
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مقدمات ,دوت صرخة جعلت فتحية تقهز بني ذراوي زوجما الذى متتِ

ابإلستعاذ ولى الهةر وهة يرتاجع هبا خطة للخلف كرد فعل غريزي,

أما هشام فلقد انزلقت حرفيًا جكتلة من الثلج من أولى ظمره وحىت هنايته

وصةالً لقدميه ,والبسملة ال تجهارق شهتيه ,إال أن خارجه كان صام ًدا
كرجل أماممِ دون أن يسمح لقدميه خبذالنه ,وندما شاهد بالل يتخذ

خطةات اثبتة للداخل تبعه دون تهكري ,يداه تتحسس اُلدار برتقب ىف
انتظار شىء ما سيقبض وليه ىف أية حلظة ,فجأ أجضىيء مصباح الردهة
فالتهت ليجد بالل يرفع يده من فةق زر اإلضاء خلف ابب الشقة

مباشر مث قال خبهةت:

أحياان
نهع ً
 إوتياد أومال الكمرابء ت جوركام األتربة الذى وال
زفر براحة وهة يدور ببصره بني أركان الشقة ج
كل ش ٍرب منما جخيلخل ظنةنه بةجةدها هنا من األساس ,ىف االجتاه اآلخر

غرفة جُمرت ٌق جزء من ابهبا ومتمالك للغاية ,وندما نظر بداخلما ,حيث
اُلدران املجحرتقة السةداء ,شعر أبنه داخل غرفة جخصصت لتحضري
األرواح كما كان يجشاهد ىف بعض األفالم القدمية ,مل يجدرك أن لسانه
يجتمتِ مبا يدور بذهنه ىف تلك اللحظة إىل وندما مسع بالل يقةل جمعقبًا:

 األرواح الىت يقبضما ملك املةت وند انتماء أجل أصحاهباتذهب إىل وامل الربزخ ,واليستطيع أحد إحضارها من هناك
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رفع هشام وينيه إليه بصمت يالحقه إهتزاز جمقلتيه ,فتنمد بالل
بعمق وهة ججيادل بنظراته ويين هشام املجتشككتني ,أصنام اُلاهلية

جهدمت بقلةب من كهروا هبا قبل سةاودهِ ,فمل تقدر قلةبنا اليةم ولى
كسر أصنامنا اخلاصة؟!

حاد هشام بنظره بعي ًدا حنة املمر املؤدى لغرف النةم ,مل ينتظر هذه

املر نظر تشجيعية من بالل ,رجةلته أبت ذلك ,وفكر كما فكر بالل

من قبل ابحتمالية وجةدها ابلداخل جمتكشهة ,إن كانت مةجةد من
األساس ,مرت ويناه سر ًيعا ولى الغرفة األوىل ,فارغة سةى من أاثثما

فقط ,لهت انتباهه خف منزيل مةضةع بعناية فةق األرضية املجتغرب
أسهل الهراش ىف انتظار قدمي صاحبه ,سرت قشعرير ىف جسده

واستكمل ازدراد ريقه وهة يستكمل سري للغرفة األخري  ,كانت جمغلقة,

وقبل أن ميد يده ليتناول مقبضما ويعتصره ألقى نظر للخلف ,وشعةره

دوما ىف كل حركة يقةم هبا ,دفع الباب
بتلك اإلنقضاضة اخللهية يالزمه ً
فجأ وهة يقف ولى وتبته كما فعل مع ابب الشقة ونظر واحد إىل

الداخل جعلته يمتف بلةوة وهة يراها جملقا ولى األرض شاحبة الةجه:
 -جدايل !

***
احننت وبري وهى تجطعِ الهتاتني وتجداوبمما بينما والد هشام جتلس
أمامما وتناظرها ابمتنان شديد ,منذ يةمني وهى التهارقما إال لساوات
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قليلة ,طلبت من ايسني أتجيل مجيع مةاويدها ىف املركز الصحى ,وتظل

معما هى وأوالدها ىف بيتما من بعد الظمر وحىت أيتى زوجما ليالً ليقلما

وأوالدمها إىل املنزل ,زوجما الذى مل يرتك هشام منذ أن وجدا رؤى ىف

أرضا شاحبة كاألمةات ,وىف املشهى ازدادت
شقة وائلتما القدمية جملقا ً
حريهتما وندما قال الطبيب:
 صحتما جيد ُ ,مرد هبةط ال أكثر إال أهنا ال تريد التحدث معأحد !

ووندما دخل هشام إليما ىف حجرهتا ابملشهى مل تنظر له وظلت

وينيما معلقتني ىف الهراغ ,وحني أمسكما من كتهيما ارتعشت ونهضت
يديه بقسة وكأنه أخرجما من مكان حتبه ونة ً ,وملا انداها ابمسما
املجحبب:
 جدايلظمرت ولى وجمما ابتسامة ال حيا فيما ,ابتسامة تشهي ,وجتمدت

نظراهتا جبهاء داخل وينيه وهى جحترك شهتيما الباهتتني وهتمس بنرب

خافتة شرسة :

 جديلتك هذه تركتما لـ هالة كما تركت أمى للنارمل ميلك بعدها إال أن ينصاع لنصيحة بالل وندما قال له:
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 زوجتك حتتاج إىل مصحة نهسية ,أان أورف طبيبًا نهسيًا جي ًدايعمل ىف واحد
ومت نقلما إىل املصحة ومن يةمما وحىت اآلن وهى ختضع ُللسات

نهسية لتحديد نةوية مرضما اجملمةل هذا ,ولقد كان من املستحيل

حتديد هةيته دون أن يعرفةا ما حدث هلا ابلضبط وهل هلا اتريخ مرضى

أم ال ؟ ,كانت اخليةط جمبعثر  ,ومممة الطبيب ىف مجعما كانت صعبة

للغاية ,منحته والدته رقِ هاتف ومما ىف اخلارج ووندما ولِ حبالتما

وودهِ ابحلضةر السريع قدر ما يستطيع .

رفعت والد هشام رأسما الىت كانت جمستند هبا ولى رأس وصاها
وهى تقةل مةجمة حديثما حنة وبري مقاطعة حديثما الذى كان من طرف
واحد مع الطهلتني:

 ال أورف كيف أشكرك انت وزوجك اي ابنىت ولى كل ما فعلتماهمعنا

وجتيب
أرسلت وبري تنميد انومة وهى تلتهت حنة والد هشام ج

كثريا ولى مسعما منذ أن حضرت
وكأهنا مل تسمع شكرها الذى تكرر ً
صباح اليةم:
 -خالىت ,جىن و جُلني حتتاجان إىل بيئة خمتلهة ,أشعر أهنما منطةيتان

أكثر من الالزم ,مها ىف حاجة لالختالط أكثر أبطهال ,الروضة

مممة ابلطبع ولكنما ال تكهى.
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زمت املرأ شهتيما وهى تتأوه بيأس قائلة:
 النصيب ايبنىت ماذا نهعل ,ليس لدينا ىف أسرتنا أطهال ىفومرمها ,أبناء ومتما الةحيد كبار ,وكذلك أبناء أخةاهلا,
ابإلضافة إىل أن العالقات مل تكن تسمح ابلزايرات من األساس

هنضت وبري جالسة جبةارها وهى تربت ولى كتهما جمقرتحة جبدية:
 مارأيك اي خالىت ,لقد حتدثت مع جممر صديقىت ونمما وهىطلبت مين أن أصطحبمما لزايرهتا بعض الةقت يةميًا
 هل هى طبيبة ختاطب أو ماشابه؟قالت وبري وهى تجلةح بيدها حبماس مبتسمة:
 أكثر من هذا ,جممر لديما طاقة ال تنهد مع األطهال ,أطهالاحلى ال يجغادرون بيتما ,إال إذا حضر زوجما من ومله أو طردهتِ
هى لتستذكر دروسما فمى الزالت طالبة جامعية .

صمتت والد هشام لتهكر ىف األمر ,وويناها جمعلقة ابلطهلتني
اُلالستني هبدوء ال يتناسب مع أومارمها ىف هذا السن ,مث أومأت
برأسما مةافقة هلا ,ومل ال ,رمبا تتغري نهسيتمما وندما يعيشان بعض

مجيعا
أجةاء املرح لبعض الةقت ىف بيئة أخرى صحية ,بعي ًدا وما يجعانةنه ً
هذه األايم .

***
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جلس ومما أمام الطبيب املجعاجل ,هة القريب الةحيد هلا ,هة فقط

من يعلِ ونما ما مل يعلمه غريه ,محد هللا أنه استطاع احلصةل ولى مقعد
ىف الطائر املتةجمة إىل القاهر ىف اليةم التاىل مباشر من مكاملة هشام

له ,وهاهة اآلن جيلس برزانة أمام طبيبما وساوده يرقد أبرحيية فةق

حافة مكتبه وهة جييب ون أسئلة الطبيب بصدق:

نظرا
 نعِ ,ابلرغِ من تةاجدى خارج البالد بصهة مستمر ًلظروف وملى واستقرار أوالدى ىف دراستمِ هناك إال أنىن كنت
كثريا مع أخى رمحه هللا وأولِ الكثري ونمِ ,والدهتا
أتةاصل هاتهيًا ً

رمحما هللا منذ أن تزوجما أخى وهى تعاىن من مرض الةسةاس
القمرى ,ووندما حاول أخى أن يعرضما ولى طبيب رفضت

بشد واهتمته أبنه يريد وضعما مبش ًهى األمراض العقلية ,وقد كان

رمحه هللا جحيبما بشد لذلك قرر أن يجعاُلما بنهسه .

وكان هذا أكرب خطأ ارتكبه ىف حقما دون قصد ,فبعد أن بلغت

جدايل اخلامسة وشر من ومرها زادت الةساوس لدى والدهتا ,بدأت
تكره ابنتما وتقةل أبهنا تريد قتلما وهى انئمة ,كانت تكره اسِ جدايل

بشد ليس ألنه اسِ محاهتا فقط بل ألنه كان اسِ التدليل الذى أصبح
وكأنه هة االسِ الرمسى لـرؤى ,االسِ وحده ٍ
كاف ليجعلما تنزوج حىت
دوما أبهنا ستقتلما
بدأت تجهصح ون وساوسما بةجه رؤى وتقةل هلا ً
وأبهنا تكرهما ألهنا دميمة ووينيما رمادية تجشبه ويةن األمةات ,وابلرغِ
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من أن رؤى ليست دميمة ولى اإلطالق إال أن معاملتما كدميمة

ضا .
جعلتما تعتقد ذلك بل وختاف من لةن وينيما املجميز أي ً

كان خطئي أان ,فقد رأيت حالتما تسةء بعد مةت أخى رمحه هللا ومل

أفعل شيئًا هلا أو للهتا املسكينة ,بعد أن انتمى العزاء ذهبت إليمما
ألودومما قبل سهرى ومسعتما تشتمما بكلمات بذيئة وتتممما أبهنا قاتلة
والدها ,وابلرغِ من ذلك سافرت وتركتمما وختليت ون مسؤوليتمما

بدوةى أن هاتهى معمما لة احتاجاىن بشىء ضرورى سأكةن وندمها ىف

اليةم التاىل ,بعد أشمر قليلة هاتهتىن جدايل و..

قاطعه الطبيب الذى كان يجدون بعض امللحةظات ىف دف ٍرت خاص
قائالً بتنبيه:
 من فضلك ,ال أحد يجناديما بـ جدايل بعد اآلن ,من الةاضح أنلديما إشكال مع هذا االسِ

أومأ له ومما ابملةافقة دون أن يجعلق فأشار له الطبيب أبن يستكمل

مبا يعرفه ونما فقال جمردفًا:

 -بعد أشم ٍر قليلة هاتهتىن رؤى وطلبت مين احلضةر بشكل

ضرورى ألن والدهتا حاهلا تبدل من سىء إىل أسةء واُلريان

يجريدون طردمها من الشقة ألن والدهتا كانت تصرخ طةال الةقت

فكانت تجهزع اطهاهلِ ,وقالت يل وقتما أبن جار هلا ال أذكر امسما

منحتما شقة أخرى ابإلجيار ىف مكان قريب من شقتما القدمية
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ولكن والدهتا ترفض الرحيل وترك الشقة ,أتخرت ىف احلضةر

كامال ووندما وصلت كانت والدهتا حاولت أن حترق
ً
أسبةوا ً
نهسما ولكن رؤى منعتما ىف اللحظة األخري ومسعتما تشتمما اثنية

مؤذاي للغاية حىت أن رؤى اهنارت ىف
ولكن هذه املر كان سبًا ً
ٍ
بكاء شديد وهى تقةل " ليتين تركتك للمةت " .

ىف نهس اليةم اقرتحت ولى رؤى أننا جيب ولينا البحث هلا ون

مشهى أو مصحة للعالج بعد أن تنتقل إىل الشقة اُلديد ورؤى

وافقتىن ولى اقرتاحى ,وابلهعل أجربهتا ابلقة ولى ترك الشقة وذهبت
فزوا ولى صةت
هبما إىل الشقة اُلديد  ,ىف نهس الليلة استيقظت ً

انغالق قةى لباب الشقة ,حبثت ونمما فلِ أجدمها ,فتةقعت أن والدهتا

هربت وهى حلقت هبا ,ذهبت ىف إثرمها بعد أقل من وشر دقائق

فةجدت اُلريان ُمتمعةن أمام البناية وبعض من الرجال حياولةن كسر
الباب والدخان ينسل من أسهله بكثر  ,وبعد كسره وجدان والدهتا

جمتهحمة ابلكامل ىف غرفة املكتب و رؤى تقف ىف الردهة ىف حالة
صدمة واهنيار ,وسقطت بني ذراوي مبجرد أن ملست كتهما .
أهنى كلماته وهة حيرك رأسه بدهشة جمعل ًقا:
مهتةحا ولى
 هل تعلِ اي دكتةر أن غرفة املكتب كان ابهباً
مصراويه وابلرغِ من ختبط املرأ وهى حترتق إال أهنا مل خترج منه
وضع الطبيب قلمه فةق الدفرت وهة يسأل ابهتمام:
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 ملاذا تقةل رؤى إهنا قتلت أمما ,هل وجمت هلا الشرطة أي اهتامأو ما شابه؟

حرك ومما رأسه نهيًا وهة مييل لألمام قليالً وجييب قائالً:
 -اُلريان ىف البناية املقابلة قالةا أبهنِ رأوا النريان من انفذ غرفة

املكتب قبل أن تصل رؤى بدقائق

أغلق الطبيب دفرته وهة يستند إىل سطح املكتب مبرفقيه وهة يقةل

جبدية:

 سنحتاجك هنا معنا لبعض الةقتظمر ودم اإلرتياح ولى وجه الرجل ومشاوره تتخبط بني الةاجب

وومله وأسرته ىف اخلارج ,ليس لديه الكثري من الةقت ,يةمان آخران
وسيضطر للعةد  ,قطع أفكاره طرقات ولى الباب من اخلارج يعقبما

دخةل هشام مبالمح هلهة جمتةقةً إىل أخبار جيد  ,حياه الطبيب وهة
يهتح دفرته قائالً:

 يبدو أنىن سأوتمد وليك وحدك اي أستاذ هشام فمن الةاضح أنومما ليس لديه الكثري من الةقت

ثالث نظرات تقارون فيما بني أوينمِ بني ثالثتمِ فقط ..
نظر للخذالن ونظر لألمل ونظر للمجمةل !
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خالل األايم السابقة تغيب وادل ٍ
ليةم واحد فقط ,أهنى فيه انتقال

جد زوجته إىل بيته وفعل ما كان ينتةيه خباهلا احلقري ومل يرتكه من قبضته
إال وهة كاره للعامل وللنساء خاصة ,مث واد للعمل بعد ذلك ليتةىل أمر

غياب هشام ون العمل أثناء انشغاله مع زوجته واألطباء والذهاب

للمصحة النهسية كل يةم وهة يقةم بعمله بدالً ونه ,وقد قص وليه
وادل ما قالته له رؤى زوجته ىف القطار ,وأبهنا قالت من بني اورتافاهتا
املتةالية أبن والد هشام ولمت ابخللط الذى حدث بينمما واخربت به
جدايل ,وتكتِ الثالثة األمر فيما بينمِ دون اتهاق حقيقي ولذلك ظمر

الشحةب واإلرتباك وليمما وندما ذهب هشام لزاير وادل ىف منزله

وتقابلت جدايل مع رؤى زوجة وادل للمر األوىل منذ زواجمِ ,وكان

تصرفًا ارجتاليًا من كلتيمما أن يظمرا وكأهنما تتعارفان للمر األوىل,
ووندما اختلتا ببعضمما ىف الغرفة الداخلية حدث أول اتهاق حقيقي
سرا لألبد
بينمما ولى أال خترب كل منمما زوجما مبا حدث وليبق السر ً
ضررا للجميع .
ما دام إفشاءه سيجسبب ً

***
أخريا أن جيعلما تثق به وتتحدث إليه وما ترى
أستطاع الطبيب ً
وتسمع واألشياء الىت ترتاءى هلا من دون َمن حةهلا ,كان حديثما هة
اخليط األخري والذى استطاع من خالله الطبيب ربط مجيع األحداث
ببعضما البعض وإوطاء تشخيص هنائي حلالتما املرضية ,وبداية والجما
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ٍ
بشكل صحيح ,حينما حضر هشام ىف املةود الذى حدده له الطبيب
ساب ًقا وجلس إليه وبدأ يشرح له حالتما بشكل جمبسط يستطيع أن
يهممه وقال:
 زوجتك لديما حالة فصام ,ومريض الهصام يجعاىن من نةابتمتاما وجتعله مؤمنًا
هالوس وهذاين وضالالت تهصله ون الةاقع ً
ج ًدا مبا يرى ويسمع من أشياء وجيبة وغري واقعية ,كأن يجقابل
قتنعا
جانسا غري مةجةدين ولى اإلطالق ويتحدث إليمِ ,ويكةن جم ً
أ ً
مبا يقةلةنه له ,حىت لة قالةا له أبنه نيب أو رسةل .

َمسد هشام رأسه مث جعل يناظر الطبيب بنظرات ضائعة يتكسر
وندها اإلدارك وكأنه مل يهمِ ولة كلمة واحد مما قال وهة يقةل:
 ال أفمِ ,مىت حدث هلا هذا؟! ,إهنا كانت خبري وطبيعية ج ًدا ,أانأورف أن الذى يجصاب هبذا املرض يكةن له شخصيات متعدد
ويتقمصما وأان مل أحلظ شيئًا من هذا

ابتسِ الطبيب ابتسامة من كان يتةقع سؤاالً كمذا وهة يجضيف
مةضحا:
ً
 ما تتحدث ونه يجسمى اإلنهصام أو تعدد الشخصيات وهذامرض خمتلف ون مرض الهصام الذى تعاىن منه زوجتك ,مريض
الهصام ال تتعدد شخصياته هة فقط يعيش ىف ضالالته وهالوسه,
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ولة تجرك بدون والج ستتهاقِ حالته ومن املجمكن أن يؤذى نهسه

ضا .
و من حةله أي ً

غرز هشام أصابع يديه ىف جانيب رأسه حىت إلتقيا من خلهما واستند

بظمره للمقعد وهة ينظر للطبيب الذى أدرك ُماوالت هشام

لإلستيعاب فعدل من وضع نظارته فةق وينيه وهة يشرح أكثر قائالً:

 مما مسعته ون والد زوجتك يتضح يل أبهنا كانت تعاىن من هذااملرض ,والضالالت الىت كانت تعاىن منما كانت جتربها ولى جكره

دائما أبهنا ستقتلما لذلك كانت تردد هذه الكلمة
ابنتما وتقةل هلا ً

دائما ولى مسامع رؤى منذ سنةات ,ووندما مات أبةها أمام
ً
وينيما ظلت والدهتا تجقحِ بعقلما أهنا قتلت والدها ,وبدأ
الةسةاس القمرى وند زوجتك بتلك الهكر  ,أهنا قتلت والدها,

وكانت والدهتا تجغذى املرض فيما بتلك الكلمات حىت هربت من
الشقة اُلديد وذهبت للشقة القدمية لتحرق نهسما هناك ووندما
حلقت هبا رؤى ورأهتا وهى حترتق ومتةت حدثت هلا صدمة وصبية
ووقهت مكاهنا ومل تتحرك ,وأان ولى يقني من أن الضالالت بدأت

تستهحل أكثر ىف تلك اللحظة وتجقنعما أبهنا قتلت والدهتا ابلهعل

رغما ونما ومل تتدخل إلنقاذها ابلرغِ من أهنا
ألهنا تركتما متةت ً
كانت جمصابة بصدمة وقتما ,أتعلِ أهنا حكت يل أبهنا رأت هالة
ىف القرب وهى تةصيما ولى ابنتيما؟
215

رفع هشام رأسه متشك ًكا وقد قطب بني حاجبية بشد فأومأ

الطبيب جمردفًا:

 أكاد أججزم أهنا كانت أول نةبة هالوس متر هبا ,وبداخلما كانتولى يقني أن سبب انقطاع هالة ون زايرهتا املتةالية ىف الروضة هة

مةهتا.

دائما؟!
 وهل كانت هالة رمحما هللا تزورها ً قالت أبهنما كانتا تلتقيان بشكل جمستمر ,وىف كل مر كانت هالةتجهضهض معما ببعض من مهةمما القدمية وكانت رمحما هللا تةصيما
سرا بينمما فقط ,جمعظمما كانت أشياء ختصك اي أستاذ
أبن تجبقيما ً

هشام ولكنما كانت تعدها أبنك ستتغري وستجعاملما أبفضل مما
كنت تتعامل مع هالة ,ألنك مل تكن جحتبما ,وىف أحد هذه
اللقاءات قالت هلا هالة أبهنا كانت تنةى بعد أن ولمت رمحما هللا

إبصابتما بذلك املرض اخلبيث إرسال حكايتما لربيد " بني الناس "

ليتعظ األزواج ,ولكنما تراجعت خشية أن تقرأها فتجرحك
الكلمات !

أطرق هشام برأسه وذكرايته القريبة والبعيد تتناطحان ىف مدا ٍر

اثبت ,هكذا إذن ولمت رؤى تلك األسرار الىت قرأها ىف اجمللة ,وإىل
هذا احلد كانت هالة رمحما هللا كانت واثقة من أنه سيجحب رؤى ,ومل ال

دائما وندما يتشاجرا ,أبنه مل جحيبما
وهى بنهسما كانت تجكرر تلك اُلملة ً
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ولن يشعر ابحلب إال مع غريها ,كان بداخلما ما يممس هلا أبهنا ليست

أهالً للحب ىف هذه الدنيا ,إذن فال وجةد لشىء يسمى شبح هالة أو

صنع
روحما وادت لتنتقِ ممن أذوها وهى حية ,مجيع ما حدث كان من ج
مرض رؤى النهسي وخياالهتا الضالة !.

هنض الطبيب من خلف مكتبه والتف حةله حىت وقف خلف مقعد

هشام مباشر مث وضع كهه ولى كتهه من اخللف وهة يكاد يسمع

ضجيج أفكاره ىف تلك اللحظة مث قال:

 رؤى كان لديما استعداد وراثى للمرض ,ارتبطت هبالة للغايةوواشت أملما بكل جةراحما حىت أن جزء ىف زاوية ما بقلبما حقد
وليك ألنك كنت السبب الرئيسى من وجمة نظرها ىف كل األمل

الذي تراه جمتجس ًدا ىف هالة ,تلك الزاوية املجظلمة أنت غذيتما
وندما رفضتما ,ذلك الرفض أكد بداخلما ما كانت تزروه والدهتا
أبهنا مرفةضة ودميمة ,الصراع احلقيقي بداخلما بدأ وندما رأيتما

ىف شقتما اُلديد وأوجبتك وبدأت تتةدد إليما ,مل تكن تناديما

سةى بـجدايل ,شعرت أبهنا أتخذ شيئًا كانت هالة ُمرومة منه
وتبكى ألجله ,وبداخلما كرهت جدايل ! ,نعِ كرهت هذا اُلزء
من شخصيتما ,اُلزء احملبةب الذى سطا ولى شىء ليس له,
وأوتقد أن بداية هذا الكره بدأ ىف ليلة زفافكما وندما جسدت

هلا ضالالهتا صةر هالة وهى تبكى ىف املرآ !.
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التهت هشام إليه وهة يتذكر تلك الذكرى الىت لسعته للتة مبجرد

أن تكلِ الطبيب ونما ,يتذكر جي ًدا الروب الذى واشه ىف تلك الليلة,

بسبب الهزع الذى ظمر ولى وجمما وهى ترتد إىل اخللف وتصرخ

جمشري للمرآ  ,فمل كانت جمتثل قاصد إروابه؟! ,هنض واق ًها حبد وهة
يتكلِ مبا اوتمل بصدره جمتسائالً:
 -هل كانت تعرف ما تهعله؟

سار الطبيب خبطةات رتيبة حىت وصل للمقعد املقابل له خلف

املكتب وجلس هبدوء ,كان ينتظر هذا السؤال من البداية ,نهس

السؤال الذى يتكرر ولى مسامعه كلما واجه حالة جمشاهبة ,ىف كل مر

شيئًا ما بداخله جخيربه أبن التساؤل ليس بريئًا أو فضةليًا ,بقدر ماهة
استهمام لتحديد املشاور الىت سيشعرون به حنة مريضمِ ,هل
سيكرهةنه إلدراكه ما يهعل أم سيشهقةن وليه ملرضه الذى نزع ونه

التحكِ ,أال يكهى ما يجعاىن منه ,ليجعلمِ يتهكرون أكثر ىف األسباب
الىت أدت به إىل هذه احلالة ,أم كل املمِ ىف تلك اللحظة معرفة مدى

مسؤوليته وما حيدث ,مثلمِ مثل القضا ليتِ إصدار احلكِ ولى أساس
التقرير الطىب؟! ,وندها شرد ىف قةل أحدى زميالته الطبيبات ملا كان

يجناقشما ون مدى تعاون أهل املريض معما فقالت له جُميبة تساؤله " ال

يمممِ أن جخيرجةه من ظجلمته ,بقدر ما يمتمةن مبدى مسؤوليته ون
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إسدال الستائر السةداء "  ,رفع وينيه إىل هشام الةاقف أمامه بشىء

من التحهز وقال جُميبًا وهة ينظر لعينيه بعمق وتركيز :

صةات ما يظل
 هل تستطيع أن تشعر اي أستاذ هشام مبعىن أن ًيممس ىف وقلك ليل هنار أبنك سارق ! ,أبنك قاتل ,أبنك أتكل
فاكمة جُمرمة ! ,والبد وأن تتعذب هبا وخترج من جنتك !,هل
أشخاصا ومهية
تستطيع الشعةر مبشاور املريض وندما يرى وحده
ً

يدورون من حةله ىف كل مكان أيمرونه بشىء ويقنعةنه بتنهيذه,
حىت لة هذا الشىء هة التخلص من حياته ! ,إذا استطعت

الشعةر بذلك فةقتما ستعلِ اإلجابة الصحيحة .

***
خرج هشام من حجر الطبيب بعد قليل من املناقشات األخرى ون

حالتما ودوره هة ىف األايم املجقبلة ,وقد تةقف وقله ون طرح األسئلة,

وبدأ أيخذ منحىن آخر ون كيهية إخراجما مما هى فيه ,وبداخله يقني
أبنه هة املسؤول الةحيد ,البد وأن يتخلص من تلك النظر الضيقة الىت

ضا ,وندما وصل
أهلكت املاضى وكانت ىف طريقما لسحق احلاضر أي ً

إىل حديقة املصحة النهسية وجد بالل ينتظره هناك ,ومبجرد أن رآه

قادما هنض واق ًها واقرتب منه يربت ولى كتهه متسائالً ون حالتما وهل
ً

استطاع الطبيب تشخيصما واإلملام هبا أم ال ,جلس هشام إىل األريكة
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اخلشبية جبةاره وهة ينظر إىل املساحة اخلضراء أمامه ًُميبًا بضمري
جمعذب:
دوما والعرب ختنقما أبنىن
 زوجىت هالة رمحما هللا كانت تقةل ىل ًسأحب من بعدها وسأتعذب هبذا احلب مثلما َشقيت هى حبىب,
اآلن شعرت للمر األوىل مبا كانت تشعر هى به رمحما هللا

جلس بالل جبةاره وهة يلتهت جبسده كلية جتاهه قائالً:
ادا حلاضران
 من اُليد أن نتعلِ من أخطائنا السابقة ونتخذها ز ًومستقبلنا ,ال أن نقتل أنهسنا هبا ,والدتك قالت يل ما رأته من
بشرايت ولى وجه زوجتك الراحلة أثناء تغسيلما ولة كان األمر

كذلك فاولِ أهنا اآلن جمنعمة وقد نسيت كل أذى حلق هبا ىف
شرا قط ىف حياهتا ,هكذا هى أرواح املؤمنني.
الدنيا ,وكأهنا مل ترى ً
مال هشام جبذوه لألمام وقد ارتسمت ابتسامة تلقائية ولى وجمه

ستبشرا:
وهة يقةل جم
ً

 هالة ىف أايمما األخري مل تكن ترتك ليلة إال قامت فيما تجصلىحىت تتعب وتنام ىف مكاهنا ,وندما محلت نعشما كانت أخف ما
يكةن ورائحتما كانت طيبة للغاية لكنىن وقتما كنت مشغةل
مبسؤولييت اُلديد فلِ أنتبه إىل كل تلك العالمات الرائعة

تابعا:
ساخرا من نهسه وهة يجعقب ولى حديثه جم ً
ابتسِ ً
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 الطبيب قال يل أهنا كانت ىف منتمى الذكاء وندما كتبت يل ىفهناية وصيتما

" أحذر غضيب " كانت ختشى ولى الهتاتني مين فكتبتما ولى سبيل

كثريا ,تصةر اي دكتةر بالل,
التحذير وهى مةقنة أبنين سأتةقف وندها ً
أان ابلهعل صدقت أن روحما وادت لتنتقِ مين ومن زوجىت ووالدتى .
تبسِ بالل بدوره جمستن ًدا إىل ظمر األريكة جمكت ًها ذراويه فةق صدره

وقال:

 ورد ون النىب صلى هللا وليه وسلِ أن اإلنسان وندما ميةتوتقبض نهسه تصعد هبا مالئكة املةت إىل السماء وال هتبط هبا إال

وندما يدخل جسده القرب ,فتجعاد روحه إىل جسده بكيهية ال
وجتلسه املالئكة ليجسئل ون ومله ودينه ونبيه ,لة
يعلمما إال هللا ,ج

خريا فستصبح روحه جمنعمة ,وتلك الروح الطيبة املجنعمة ال
كان ً
تعةد لتنتقِ اي هشام ,بل أكثر ما تستطيعه هة أن اتتى ىف منام
جمستبشر تجبشر أحبائما ابخلري ,أما إذا كانت روح فاسق والعياذ
ابهلل أو واصى فروحه جمقيد ىف شغل بعذاهبا ,كما هة السجني

املجعذب ال يستطيع فكا ًكا ,واالثنان ىف وامل الربزخ حىت قيام
الساوة ,وما نسمعه من حكااي حةل رؤية روح أو شبح فالن
الذى مات فمة إما أن يكةن ُمرد ختيالت أو أن اُلن تشكل ىف

صةر ذلك الشخص ألي سبب كان ,وهذا األخري حله بسيط
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للغاية ,سةر البقر وينتمى كل شىء ,لكن البد أن نؤمن بذلك ال

أن نهعلما ولى سبيل التجربة .

غلف حديثمما اهلادىء املجتأمل انسياب زقزقة العصافري املجتناغمة
بينمما وقد سطعت أشعة الشمس ىف ذلك اليةم ابلرغِ من برودته الىت

تجعلن ون رحيل فصل املطر بكل ما فيه من شجن ووجع ,اترًكا ذكرايت

دافئة ال ميكن ُمةها .

تنهس هشام بعمق قبل أن جحيرك رأسه مؤك ًدا وهة يتذكر حديث
صديقه وادل ون سةر البقر  ,أدرك اآلن ملاذا مل يكن حيصد مثارها,
ألن كل ما كانت تراه رؤى هة ُمض وقلما فقط ! ,تغضنت زوااي وينيه
ون ابتسامة حزينة وهة يتذكر كل الليايل الىت جافاه النةم هبا وهة يشعر

هبا حةله ,وينسب هلا كل فعل غامض مر به ,حىت املرأ العجةز ىف

املتجر ,تبًا للةهِ !

ختش ولى نهسك اي دكتةر وحنن نقف ولى ابب الشقة
 أمل َونهتحما؟
التهت إليه بالل اببتسامة جمتعجبًا من سؤاله املجتأخر ج ًدا ,رفع
ملةحا بيده ببساطة:
حاجبيه بدهشة وهة جييبه ً
 أمل تسمعىن وحنن ىف السيار قبل املغرب وأان أجمهمِ أبذكار املساءكاملة وآية ال جكرسي؟! ,مث أننا كنا ولى وضةء وقد صلينا املغرب
ىف املسجد فممن أخشى إذن؟!
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تنحنح هشام حبرج وهة ال يعلِ مباذا ججييب ,لقد كان وقتما ىف وامل

عتذرا,
آخر حيارب خماوفه وقلقه من كل شىء ,فنمض واق ًها لريحل جم ً
شاكرا
ووندما ورض وليه بالل أن يقله إىل حيث يشاء بسيارته ,رفض ً
إايه فمة يريد أن يسري وحده قليالً ,ليجحاسب نهسه ويضع يده ولى
مةاطن الزلل فيما .

سار بطيئًا وهة يتأمل الطريق املجعبد أمامه وكلمات الطبيب األخري
جحتلحل ثةابت ذكرايته ون زوجته وتتغلل به ىف انسانة أخرى مل يكن

يعلِ ونما كل شىء ,كيف ميكن المرأ أن تكره جزء من شخصيتما؟!,

اُلزء الذى حظى حبب والدها وكرهته والدهتا ,مث حظى حبب هشام

وتقبل والدته فلِ ال تكرهه هالة؟ البد وأهنا كرهته والبد وأهنا تريد
متاما ! ,جدايل تلك انتزوت كل شىء وسرقته من
االنتقام مثل والدهتا ً

رؤى مث من هالة فالبد وأن ختتهى ,أو رمبا متةت ! ,هكذا قالت للطبيب

وهى تعاىن إحدى النةابت بينما هة يستدرجما ,وهكذا حاول الطبيب

شرح حالة رؤى له بكل ما يستطيع تبسيطه من معلةمات وما يعتمل
بةجداهنا ,لن يدفن رأسه ىف الرمال كالسابق ,سيقف جبةارها حىت تجشهى
وخترج من املصحة وقد تصاحلت مع نهسما قبل أن تتصاحل مع من
حةهلا ,ولكن هذا اليكهى ,البد وأن يقةم ابلهعل ولة ملر واحد  ,ال أن

تكةن كل تصرفاته ُمرد ,ردود أفعال !.

***
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بضعة أشمر أخرى خضعت رؤى خالهلا للعالج الدوائى واُللسات

املجكثهة ,منع ونما الطبيب الزايرات ليججلي ذهنما من كل انهعاالت
متخبطة من املمكن أن تتعرض هلا إذا رأت هشام أمامما ,مل تكن
اُللسات بنزهة خهيهة أو ُمرد حكاايت فمى ىف األصل مل تكن تعرتف
أبهنا مريضة وأبن كل ما واشته مع هالة بعد املةت كان هالوس

صنع وقلما,
وضالالت ,وأن كل ما رأته ىف شقتما املمجةر كان من ج
رفضت وقاومت ورفضت احلديث بل ورفضت أن تهتح وينيما أثناء
اُللسات وازدادت وتري النةابت ,لذلك أصر الطبيب ولى بقاءها ىف

املصحة وودم خروجما حىت تبدأ تتعرف ولى مرضما ,فلة أدركته ولى
حقيقته خلطت خطة كبري ىف طريق والجه ,وكانت األشمر املاضية

كهيلة بذلك ,استطاوت أن تهمِ ماهية مرضما ,طبيعته وطريقة التعامل

مع نةابته وهالوسه ,الزالت تذكر الصهعة الىت سقطت ولى وجمما

وندما كانت بشقتما ومسعت الباب اخلارجى يجهتح ,وقتما كانت ترى
هالة تجعذب جدايل ,ولكن اآلن أدركت أن تلك الصهعة كانت من يدها
ضا ,ووندما بدأت ترى األمةر من
هى ,وقد سقطت ولى وجمما هى أي ً

منظةر خمتلف مسح الطبيب هلا ابلزاير  ,وكان أول زائر هلا هة هشام,

كان حيمل هلا جمهاجأاتن ,اختار أن مينحما إايمها ىف هناية الزاير لتكةن

خامتتما سعيد هلا .
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استقبلته بربود ىف حديقة املصحة الصغري  ,حىت أهنا مل تبتسِ لعينيه

وهة جمقبل وليما بلمهة وشةق ,كتهت يديما فةق صدرها بينما ميد هة
يده ليصافحما ,جتاهلت يده ونظرت ىف اإلجتاه اآلخر وهى تقةل جبهاء:
 -ملاذا مل حتضر معك جىن و جُلني ,لقد اشتقت إليمما

جلس ولى مسافة غري قريبة منما كما نبمه طبيبما من قبل وقال

اببتسامة:

ضا اشتاقا لك للغاية ,سرتينمما ىف الزاير القادمة إبذن هللا
 ومها أي ًصمتا ولكن الكةن مل يسكت ,النسائِ البارد كانت حتةم حةهلما
ٍ
وأصةات قريبة خمتلطة تتكسر أمةاجما ىف
تتلمس دفء أنهاسمما,
املساحة الشاغر بينمما بدوى صامت كصمتمما الظاهري فقط ,بينما

هة الجيرؤ ولى اخلطة فةقه أو جتاوزه ,حىت استطاع إجبار نهسه ولى
اخلروج من خلف ذلك الصمت الساتر الذى حيتمي به ,والذى تشققت

قشرته اخلارجية وصار يتماوى بعد أن قال هلا خبهةت:
 -ساُميين ,أان مل أشعر بك كهاية

رغما
إلتهتت إليه دفعة واحد حبركة حاد وصدرها يكتِ أنهاسه ً

ونما بينما تتكلِ من بني أسناهنا بغضب خافت ,يكاد يصل إىل اهلمس:
 -أجساُمك ! ,ومن أان ألجساُمك ,أان حية ,أويش ,أتنهس ,ىل إراد

القبةل والرفض ,أما من تستحق طلب السماح احلقيقي منما,
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ميتة ,ال إراد هلا ,حتت الرتاب ,فال هى متلك ان تجساُمك
وحتيل حياتك إىل جحيِ,
وتراتح ,وال هى متلك أن ترفضك ج

ذهبت إىل رهبا أبملما ووجعما الذى كنت أنت السبب فيه ,بينما

وحتب وتسعد ,وتنساها .
أنت تعيش حياتك وتتزوج ج

رفعت يدها وهى تجشري إىل صدرها هامسة حبقد ال تعلِ إىل من هة

معا:
مةجه ىف تلك اللحظة لنهسما أم له أم لالثنني ً

يةما
 -تتزوج من أخرى ,جحتبما كما مل حتب هالة ,تقةل هلا مامل تقله ً

هلالة ,حتميما وتجساودها وتجسعدها وتهممما كما مل تهعل مع هالة,
دوما أن أتخذ ما ليس هلا ,تنعِ به أباننية بينما
أخرى سارقة ,جحتب ً
من تستحقه تصرخ وتصرخ وتصرخ وال أحد يسمعما .

الكلمات األخري خرجت ون حدود اهلتاف ,خرجت من حلقما

بصراخ متأمل يتلةى كعةاء حيةان حيتضر ,صراخما لهت األنظار والحظ

قدم وليمما خبطةات سريعة وقد كان يجراقب الةضع من
هشام الطبيب جم ٌ
قريب ,ووندما وقف جبةارها قال هلا جمعاتبًا:
 أمل نتهق ولى أن نكةن هادئني اليةمشردت قليالً قبل تقةل خبهةت وهى حتيد بنظراهتا ونمما:
 -أريد أن أصعد لغرفىت
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كاد هشام أن يناديما بـجدايل وهى تستدير لتنصرف ولكنه تذكر

ما قاله الطبيب أبن ال يهعل ,ليس قبل أن تتصاحل مع ذلك االسِ

ددا ,فناداها ولى الهةر قبل أن تبتعد وهة حيث اخلطةت حنةها:
جُم ً
هاما أود قةله لك
 -رؤى ,الزال هناك شيئًا ً

حثما الطبيب ولى النظر إليه ووندما التقت وينامها قال حبماس:
 لقد راسلت األستاذ وبد اخلالق مروان وهة وافق ولى مقابلىت,التقينا منذ أايم وحتدثنا ونك

نظرت له بتحهز مث تبادلت النظرات مع طبيبما قبل أن تقةل

برتقب:

 وين أان ؟!أومأ برأسه واحلماس اليزال يشةب نظرته ونرب صةته وهة جييبما:
 الرجل كان ىف األصل يبحث ون ونةانك أو شىء يتةاصل بهمعك ,ووندما ولِ أبنىن زوجك رحب مبقابلىت ج ًدا ,هة جمعجب
ج ًدا أبسلةبك ىف الكتابة إليه ويقةل أبنك مةهةبة ويريد التحدث
معك شخصيًا ,فمل تسمحني له أبن يجراسلك؟

اختلط الرتقب الذى كان يكسة مالُمما ٍ
بشك وتكذيب لكل كلمة

قاهلا فالتهت الطبيب حنةها وقال مؤك ًدا حلديث هشام:
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 حقيقي اي رؤى ,واألستاذ وبد اخلالق هاتهىن ليطمئن ولىحالتك وهة سعيد ج ًدا بتقدمك ىف العالج ويريد أن يجراسلك
ولى بريدك اإللكرتوىن

رفعت كتهيما حائر والزال الشك يعبث هبا وقالت بنظرات اتئمة:
 -ولكىن ال أملك واح ًدا !

ٍ
سريعا إىل األريكة اخلشبية
أشار هلا هشام بيده أن تنتظر لثةان ,واد ً

حيث كاان جيلسان منذ قليل ,محل احلقيبة اُللدية الىت تركما هناك مث

واد إليما وقدمما هلا وويناه ترتجاها ألن تقبلما قائالً:

 هذا حاسةب ُممةل تستطيعني مراسلته ون طريقه,مث اتبع حبرج ابلغ ظمر جليًا ىف حركة وينيه الىت اخنهضت قليالً
لألسهل ويديه الىت مل تعد ممتد ابستقامة حنةها:
 صحيح هة جمستعمل ,وليس به إمكانيات كبري  ,ولكنه يهىابلغرض
أشار الطبيب للمرضة أن أتتى لتصحبما ولكنما غادرت خبطةات

أرضا إبحباط وقد كان يتةقع
مرتدد دون أن تلتهت ,أطرق هشام رأسه ً

رد فعل خمتلف ولى ما قاله هلا ,ولة حىت ابتسامة صغري تبثه األمل,

وضع الطبيب راحته ولى كتهه وسار إىل جةاره خلطةات قبل أن يقةل

بتهمِ:
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كنت أوتقد أهنا
 ما رأيته حاليًا هة أفضل بكثري مما كنت أختيل ,جلن تنظر إليك ابملر ولن تتهةه بكلمة معك وستتجاهلك كليًا,
ولكن التهاول الذى حدث منما ًأاي كان هة والمة مبشر للغاية
ضا ,وهة مؤشر قةى
ولى تقبلما لك حبياهتا ,بل وتلةمك أي ً
لبداية تسامح بقلبما جتاهك ,اصرب قليالً والتزم مبا اتهقنا وليه ىف
كل زاير قادمة وال تتعجل خروجما من هنا .

***
كان يعلِ جي ًدا إىل أين أتخذه خطةاته ذاك النمار ,حيث اهلدوء

والصمت الالهنائى ,حيث املاضى الذى حين إىل أايمه ,ويتمىن أن ميرق

شيئًا منه إىل حاضره ,املاضى الذى مر من بني أصابعه وهة والق ىف
التمىن ,جمنتظر أن جحتل مشاكله تلقائيًأ دون تدخل منه ! ,تلك املشاكل
الىت تلةى حلقه اآلن مبرارهتا حيث الال أسف ,ألال رجةع ,حيث ال مهر

من الةقةف امام قربها خبشةع ,والدواء املهروط من وقد الدمةع,

جُماوالً جبمد سحب أخطاءه من فةق قمِ جباهلا ,حتريرها من وقاهلا ,رمبا

من بني ندابهتا تظمر حلةهلا .

وقف أمام القرب اليدرى ماذا يقةل ,إلتصقت الكلمات حبلقه ,منذ

مىت وهة يهكر قبل أن يتحدث إليما ,أليس احلديث إليما سمالً
اآلن؟! ,فلماذا يماب ,مل يعد اآلن وجةد للحد الهاصل بينمما ,احلد
اخرا
الةمهى الذى اكتشف أنه كان يبنيه بنهسه وحيرص وليه ,ابتسِ س ً
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من نهسه وهة يممس جمعرتفًا بذاك لنهسه قبلما ويمبط ولى ركبتيه أمام

حروف أمسما املنقةشة فةق شاهده:

كنت أراك أفضل بكثري ,بكثري مما كنت أبةح به أمامك,
دوما ما ج
ً -

شخصا أفضل ,أبنك زائر ىف بييت,
كنت أشعر أبنك تستحقني
ج
ً
حبك يل كان أقةى من أن أستةوبه ,من أن أتعامل معه مبا
كنت أرى نهسي أقل بكثري من أن متنحيين كل شىء كما
يستحق ,ج
وضننت وليك ببعضي ,ال ٍ
لبخل
كنت تهعلني ,منحتيين كلك
ج

مين ,ولكن خلةيف من أن يكةن هذا البعض ال يليق بك ,وبدالً
من أن أبذل اُلمد لتحطيِ هذا احلد الةمهى ,أستسلمت لسلبييت

وتركتك تعانني متصةر أبنىن ال أحبك .

مال بزاوية حاد جبذوه حنة اُلزء املجرتهع من القرب ,حىت تغرب طرف

يةما مع من تسكن وحشته ,متةمهًا
هامسا أبجذنه كما مل يهعل ً
أنهه برتابه ً
مساوه خلهقات قلبما:
 صدقيين أحببتك اي هالة ,اآلن أمنح ومري ألي وسيلة جمستحيلةجتعلك تجصدقني ,بينما كانت الةسائل كثري أمامى من قبل وأنت
اهتماما يليق بك ,أزاح مةتك رداء
ولى قيد احليا فلِ أورها
ً

صميت وظمر خذالىن املجتكرر لك بةضةح يجعريين ويكشف
متأخرا ج ًدا أورف ,ولكن أن
مساوئي ,أان أطلب الصهح منك,
ً
خريا من ال آيت أب ًدا .
متأخرا ً
آيت ً
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سقطت دمعاته الصامتة فةق الرتاب اُلاف أسهل وجمه ,فرتكته

نداي ,بينما جذب بصره لألولى أشعة الشمس الىت بدأت تعلة من فةقه
ً

وتبعثه راحة دافئة ىف قلبه ,أواد نظراته املجحملة بروحه إىل القرب من
هامسا:
جديد وهة يستقيِ قليالً ً
ولمت أبن الدمةع واحلسر والندم لن تجهيدك ,فأرجة ان
 حبيبيت,ج
يتقبل هللا مين ما سأفعله لك من صدقات جارية ,وهذا أقل ما
أقدمه لك بعد أن فشلت بتقدمي أبسط ما تتمنني ىف دنياك,

كثريا وأصبحتا تقاراب ىف حديثمما غريمها
جبشرك أبن بناتك حتسنتا ً
أ ج
من األطهال ,والعام القادم إن شاء هللا ستكةانن ىف صهمما األول
كنت أخبل وليمما هبا أمنحما هلما اآلن
ىف املدرسة ,أوقايت الىت ج
بكل حب ,سأحهر امسك بقلبيمما إن شاء هللا حىت ال تسجد
إحدامها سجد ىف يةم من األايم دون أن تتضرع إىل هللا ابلدواء

لك .

ٍ
خبطةات تتقدم حنةه يتبعما كف ثقيلة اسرتاحت ولى كتهه من
شعر

اخللف ,وبرد فعل تلقائي أخرجه من حالة الطةف الىت كان يدور قلبه

ضا جملتهةً خلهه ,فةجد امرأ وجةز مسينة تتةشح
هبا ىف التة ,انتهض انه ً
ابلسةاد وتغطي به نصف وجمما قائلة برجاء:
 -رمحة ونةر ايبيه

***
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مل تستطع رؤى أن تجنكر أن رسالته األوىل إليما والذى كان يرد هبا
ولى رسالة منما لتجعرفه بنهسما ولى استحياء؛ رفعت من معنةايهتا إىل
يةما ,وكأهنا منطقة ضبابية مةضةع وليما لألبد
قمِ الثقة الىت مل تزورها ً

كثريا ولى كلماته ون إميانه
الفتة ممنةع االقرتاب ,خطر! ,تةقهت ويناها ً
ٍ
وامةد كبداية هلا ضمن وةاميد
مبةهبتما وقدرهتا ولى حتمل مسؤولية

التةاصل مع ال جقراء ابجمللة ,ووندما سألته ون مدى تةافق ما يقةله مع

حالتما العقلية وهل سيثق ال جقراء هبا أم ال؟ ,قال هلا حروفًا نقشتما ىف
قلبما بعد أن منحتما الشعةر ابالختالف اُليد " ,الهرق بني اُلنةن

واإلبداع شعر واحد  ,العبقري ُمنةن بطبعه إال أنه يجدرك ذلك ويقةم
بتةجيمه داخل إطار إبداوى ,وهذا هة االختالف " .

بعد تلك الكلمات قررت املةافقة ولى ورضه ابلكتابة احلر ىف

وامةد خاص هبا ىف اجمللة الىت يكتب هبا ,وستكةن كتاابهتا حتت ونةان"

شجعا:
قالت يل" ,ووندما انقشت األمر مع طبيبما قال جم ً

 امسعيين جي ًدا اي رؤى ,أنت اآلن ختطيت مرحلة كبري ىف طريقالعالج ,تعرفني مرضك وتعرفني كيف تةاجميه مبقاومة تلك
اهلالوس ,لة اخرتت الطريق السمل معك والذى يتبعه معظِ

ضا ,لكنت منحتك
األطباء العرب بل والكثري من غري العرب أي ً
األدوية وتركتك خترجني بعد أايم تصل حبد أقصى إىل الشمر من
املصحة ولى مسئةلية وائلتك وينتمى دورى بعد أن أجنبه ولى
232

وائلتك أبنك لة تةقهىت ون تناول الدواء فسيعةد املرض أقةى مما
كان ,وتظلني طيلة حياتك أسري تلك العقاقري الىت لن متنحك

سةى الربود مع زوجك وكثر النةم واهلدوء اخلادع األشبه

ابملجخدر ,إال أنىن أستخدم معك الطرق األصعب للعالج ولكنما
األنهع لك فيما خيص حالة الهصام تلك ,أان أوتمد ولى قةتك ىف

الرغبة ابلشهاء الكامل وقد تةقهنا تدرجييًا ون األدوية ومستمرين
ابُللسات ,وستظلني هنا ىف املصحة حىت إذا أدى األمر لعام أو
اثنني ,حىت تتغلبني ون اهلالوس والضالالت الىت تعرتيك

وترفضينما إبرادتك وليس بتلك العقاقري ,وندما حتدثت إىل

األستاذ وبد اخلالق مروان شرحت له أن ما يدور بذهنك سيظل

متةهجا مادام ىف وقلك فقط ,أما لة خرج ولى الةرق ,بل
المعا
ً
ً

وتهاول معه الناس وحدث خالف ونقاش ,سينطهىء من تلقاء

متاما ولكنه سيأخذ مساحته
نهسه ويذبجل ,نعِ رمبا ال ينتمى ً
طبعا ولكنه ىف
مجيعا مع الهروق الهردية ً
اخليالية الىت تةجد لدينا ً

كل األحةال لن يتعداها ,وافقى اي رؤى واكتيب وحتدثي إىل الناس

هذايان !
مبا ترينه حىت لة كان
ً

حديث الطبيب ,وإميان األستاذ وبد اخلالق مروان هبا أهلب محاسما,

إال أنه مل مينع ذاك اخلةف الدفني من الهشل ,الهشل الذى كان يتجسد

ىف الضالالت الكثري الىت تنتاهبا ابستمرار والىت تتجسد هلا بةالدهتا

وهى تقةل ابذنيما " أنت فاشلة " ,واخلزى واألسف الذى تراه جمتجس ًدا
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ىف وجه هالة الىت أتتيما من وقلما لتممس هلا " هل ستسعدين بنجاحك

بينما كنت أان أتعذب "! ,مث أيتى والدها ليالً بدماءه الىت تقطر من
أمرا دون مةافقىت"! ,وىف كل
اجرا " كيف تهعلني ً
حنجرته ليصيح هبا ز ً
يةم هتمس لنهسما أبهنِ ليسةا حقيقيةن !

مع الةقت تعلمت ابلطريقة الصعبة أن تتجاهل تلك اخلياالت

واألصةات ,ألهنا أدركت ببساطة أهنا تنبع من وقلما فقط ,ليست
حقيقية ,وكأن اللحظة الهارقة بعمران هى تلك الىت نتةقف خالهلا ون

مل هةاءها برايح التغيري ,فةافقت
تنهس الزيف وفتح انفذ جديد جُم ٌ
وأرسلت له بري ًدا إلكرتونيًا تجعلن فيه مةافقتما ,فأجاهبا بسعاد أنه

يضمن هلا بيقني أن
سيقدمما بنهسه لل جقراء ىف ودد اجمللة القادم وهة
ج
طبعات اجمللة ستنهذ من أجلما ,من أجل تلك الكاتبة الغامضة الىت
كانت األمةات تراسله ون طريقما !.

***
ألول مر تغمرها سعاد خالية من أتنيب الضمري ولى مدى سنةات

ومرها وهى جمتسك ابجمللة بني يديما وتقرأ ما كتبه ونما بهخر ,وهة

حيكي قصة صمةدها رغِ كل ما وانته ,ويعد قراءه بكاتبة صحهية ذات

طراز فريد ,قلمما لن يتقيد بقيةد املنطق أو الةاقع ,وستتعامل مع

رسائلمِ ولى أن كل ما حةاها حقيقي ج ًدا ,ممما كان خياليًا ج ًدا !,
بل وستجيبمِ ولى تساؤالهتِ خبيال يهةق خياهلِ بكثري .
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وترقرق الدمع بعينيما وندما وصلت آلخر كلماته وهة خيتتِ مقالته

كاتبًا:

 وأورف أهنا من النهةس الطيبة الىت تغهر ممما قست وليمِاحليا وتنتظر اخلري العميِ الذى تدخره هلا األقدار .

وندها هنضت من فةق األريكة اخلشبية ىف طريقما لغرفتما حيث

متاما هشام اُلالس جبةارها والذى أحضر
احلاسةب احملمةل وقد نسيت ً

هلا اجمللة اليةم ومنحما إايها اببتسامة جمشجعة ,ولكنما تةقهت فجأ قبل
السلِ احلجرى القصري الذى يعلة أرض احلديقة
أن هتبط أول درجة من ج
اخلضراء الندية ,أصةات لعب جىن و جُلني هى ما جعلما تتةقف

متاما وكأن
وتستدير حنةمها ,حىت هذه اللحظة ال تجصدق أبهنما قد تغريا ً
رغما ونما
احليا الطهةلية الصاخبة قد دبت هبما من جديد ,فرت دمعة ً

شعرت أبانمل هشام متسحما
من سجن جهنيما وهى تراقبمما وحينما ج
خبهة تشي بةقةفه قريبًا ج ًدا جبةارها ,أسبلت جهنيما وهى تدفع وقلما
ابلنظر إيل املاضي نظر ُمايد ختصه هة وهالة ,مث رفعت وينيما ببادر

مل تصدر منما حنةه إال اليةم وقالت هبدوء:
 -امنحىن بعض الةقت

ابتسِ وهة ينظر إىل وينيما نظر متةهجة جمهعمة بسطةع جمهاجىء
ألشعة األمل مبقلتيه فرفعت حاجبيما ومتتمت بدهشة:
 أان مل أقل شيئًا ,يستحق كل هذا,235

مانعا قدميه
قاطعما ولى الهةر بشغف وليد للتة حاول التحكِ بهً ,

من االقرتاب تلك اخلطة األخري والةحيد الهاصلة بينمما:

أخريا العهة
 ليس لكلماتك فقط ,بل ألن وينيك الشتةية قررات ًوين وأهنت خصامما الطةيل لعيين .
ظلت تنظر إليه ٍ
لثةان ُمدقة به وكأهنا ال تستةوب ما قاله ,شعر هة

منتظرا أحد ردود األفعال اإلنهعالية ولى
دهةرا طةيلة
أبن تلك الثةان ً
ً
أرضا
أخريا تجرفرف أبهداهبا سر ًيعا مث تجطرق ً
كلماته ,ولكنه وجدها ً
وتلةنت وجنتاها منذ أشمر بعد هجر طةيل خلف الشحةب وقد
أدركت للتة ما حدث من تقارب بينمما ,وغمغمت بشىء ما فممه هة

ولى أهنا تستأذن لالنصراف وهى ختطة خطةات سريعة هابطة الدرجات
القليلة ,قاطعة احلديقة بسروة يغلهما اإلرتباك وتقرتب إىل العدو مما

جعله يبتسِ وهة يستنشق اهلةاء بقة وميأل به صدره بتهاؤل مل يشعر
به منذ شمةر مضت ,رفع وجمه لألولى وقد بدأت قطرات املطر

اخلهيهة هتهت إىل جبينه فأواد رأسه للةراء أكثر ساُمًا هلا مبحة ثقل
أخطاءه احملهةر ون أرض ماضيه املجثخنة ابُلراح .

أما رؤى فقدت أغلقت خلهما ابب حجرهتا الىت تتشارك فيما مع

مريضة أخرى ,تلك املريضة الغامضة الىت تجثري بداخلما الهضةل ملعرفة
حكايتما ,وىف ٍ
يةم ما ستكتب ونما .جلست أمام احلاسةب وبدأت
تسطر أول كلماهتا:
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" أكتب إليكِ أول كلماتى وأان مازلت نزيلة املصحة النهسية أتلقى

اُللسات ,ليس الشعةر ابلتعايف هة فقط ما مينحين القة اآلن

ملةاجمتكِ ,بل رمبا اُلزء املريض هة الذى يهعل ,فالتعقل الشديد هة

أحياان !.
الذى جيعلنا َْجن جنب ً

ضا من خيااليت ,منما ماهة حدث
سأحكي لكِ ىف كل مر بع ً
لست جمتيقنة حىت اآلن هل هة حقيقي أم ال وسأنتظر
ابلهعل ,ومنما ما ج

تعليقاتكِ وليما ,حبكاايت جمشاهبة ,حكاايت ومشاكل مطمةر ختشةن
البةح هبا ,فالكثري من البشر يقتات ولى اخلشية! ,يعيش هبا ,وميةت لة

جهدد بكشف غطاءها .

حدثيين ونه وما تتمنني منه ,وما تكرهني فيه ,هة نصهك اآلخر
حدثين ونما ,أزفر مبا يعتمل بصدرك هلا ,هى واملك اآلخر
أما ما سأكتبه اآلن لكِ فمى حكاييت أان ,قد تعتقدون أهنا ُمرد

حكاية ,وقد تروهنا دوة لهمِ العامل اآلخر" .

 ..متت حبمد هللا ..
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