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 كتبتُها بطريقة بدائية وعفوية

 يبدايت ىنسأال  يكن التوثيق كنوع مونشرتها 

 ..ما وال يغُرني قلمي يوما   

 ،عثراتبها من ما  ىني علفاعذرو

 هناء  أبحد أالمرء عن  ىن يتخلأفليس من العدل 

 ال !اجم ولهن ح  ه ال يضاهي م  نأل
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 مقدمة

 

قف مجددا كلما تعثرت، سيشتد عضدك مع كل محاولة، ال     

نه أل فقط ،نتظر نجاحك دون مقابليحدهم أأس مادام هناك يت

 عالم بأكملهالذا كنت تملك الحب الصادق فقد امتلكت إ يحبك،

 .ضبمادام الحب ال ين

فيهدم العراقيل التي تحول بينك وبين  قد يدفعك الحب لإلنجاز،   

 .عنه الكتابة ىلإ، وقد يدفعك الحب حلمكتحقيق 

أعدك أنك أعتذر لك  لو بكيت على إثرها، يا قارئ كلماتي، 

ستطفو روحك محلقة مع آخر .. وستفرغ ما بداخلك من حزن

 .صفحة لتبتسم في رضا وتقول... الحمد هلل

ولم أتخيل  سنوات خمسهذه أولى بناتي وأول ما خطه قلمي منذ 

لكني عزمت األمر على طرحها بين  أنها سترى النور يوما...

 أستزيدسببا ألتعلم وبكل ما تحمله من أخطاء ألنها كانت يديكم 

 وأُبحر في أعماق اللغة العربية.
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 عن نفسهكل من عرقلته ظنونه السيئة  إلى 

 وان..فسكم وآمنوا بهبات هللا لكم قبل فوات األأنصدقوا 

 !ؤمن بهأن أقبل  ىحت لكل من آمن بقلمي يوما   هداءإ

 وإخوتي، أبي، أمي، جميعهم هليأ إلى

 وذكريات الطفولة، الثالثة صديقاتي إلى

 دعاء شحاته /الشدائد تي فيحبيبتي ورفيق إلى

 إلى السند والحبيب

 ❤...إلى زوجي 

 .تحياتيحبي وخالص  ليكم جميعا  إ

 حمد خالد توفيقأروح الدكتور/  إلى

 الذى #جعلني_اقرأ

 طبت حيا  وميتا  

 وأسر قلبه في سجون الذكرياتا كل من فقد عزيز   إلى

 خرينآلجل اأنفسهم من أ ىثرون علمن يؤ إلى

 الدمعات التي امتصتها وسادتنا في صمت إلى

 ...سالما  عليكم
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 الفصل األول

من بعيد  ،القلم بصعوبة ىعل يقبضت امحكإحاولت "

ن انتهت داهُ إحن أيبدو ، يتردد في أذني نينأصوت 

 !ياومن جلسة الكيملتوها 

                        ************* 

   

رتابة الحياة كل صباح تنتظر اليوم الجديد بفتور، 

 التي تجعلك تدور في حلقات مفرغة من الال نهاية

قائق دتجعلك ال تشعر بنفسك أو بالزمن، هي 

، وربما أيام وساعات تمر محسوبة من العمر

وشهور وربما سنوات تُحصى ال نعلم كيف مرت 

 ومتى.

 أفضل" "لعل القادم 

يكسو تفاصيل وجهها الدائري قالتها نور بحزن 

ا من عمرها ، ثالثونالصغير مرت في  عام 

، ذاكرتهابسرعة لكنها حفرت تفاصيلها في 



 7 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

وقصر قامتها هيئة أصغر  أعطتها بنيتها النحيلة

انسحبت السنوات من عمرها بكثير، تبدو كطفلة 

بكل ما فيها من حزن  من تحت أرجلها سريعا

المرحلة متوقف عند قلها وفرح، ال يزال ع

فما بعد تلك امعية التي تعلقت بها روحها، الج

المرحلة قسوة ومرارة تلفظها روحها الهزيلة كلما 

ا، كلما تعلقت بأحد تذكرتها،  تشفق على نفسها كثير 

بداية بأبيها الذي فقدته التهمه الموت منها عنوة، 

التي فارقتها بعدما أنهت  في صغرها ثم أمها

، ثم زوجها عبد الرحمن الذي دراستها الجامعية

كان يُشرف على إنشائها  سقط من أعلى بناية 

بحكم عمله كمهندس، لم يتبقى لها في الحياة سوى 

 نتيها ريم ورهف.أختها نرمين واب
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 صغير""مالك 
 

 حور كف صغيرته ىاستيقظ كريم علصباحا  ةفي السابع

 إلىونظر  ءببطيفتح عينيه ، كتفه ىعل خفيفةقرات بننقره ي

، البريئة االبتسامةال بتلك إال يحلو صباحه ، مبتسماصغيرته 

 : متثائب  قال المالئكي و تأمل وجهها

 يا حوريتي.ح الخير صبا_

 بحزن: قضبت حور جبينها 

 ؟!يا أبيصباح الخير _

 ،بكفهرأسه  ضربتذكر كريم رحلتها المدرسية اليوم،  

بين حملها و ضاحكا احتضنها ،انتفض من فراشه مسرعا

حائرا وقف ، مالبسهاارع خطواته نحو خزانة سي ذراعيه

ال يدرى كيف صار يهتم بمالبس الفتيات ب فيها يُقل   

فرك  ،وان مالبسها بعنايةألالصغار بل ويحاول تنسيق 

ا سماوي من الجينز وبلوزة ،  اختار بنطلونبحيرة جبينه

 . بيضاء وحذاء رياضي ليتناسب مع الرحلة

 حقيبتها مأل ثم بعناية شعرها تقام بتمشيط خصال 

التي تنام فيها  ةالغرفدخل  ،فةخفيوسندوتشات  العصائرب

 ال تدرى بما يدور حولها طُ في نوم عميقتغُ ليجدها زوجته 
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وهو  رمقها بنظرة حانقة، مالبسه تبديلب  م  ه، كعادتها

، بعصبية هغلق الباب خلفأرتدى رابطة عنقه، خرج وي

السيارة يستعد كل منهما  إلى معاخذ يد صغيرته ونزال أ

 .يومه إلى

وضمها  بحنانابنته  لمكان تجمع الرحلة قب   إلىوصال 

ئن في حقيبتها ليطم   الصغير هاهاتف نأتأكد ، يوأب بدفء

 وقتما يشاء.يها لع

كان يعمل محاسبا  ،همقر عمل إلىانطلق بسيارته ثم  ودعها

كان ماهرا ، كلية التجارة منذ تخرجه من حد البنوكأفي 

لم يقدر ذلك اال بعد ،في عمله ويتقن اللغة االنجليزية 

اللغة ولوية لمتقني ت األتخرجه وتقدمه لعدة وظائف فكان

 .استقر به الحال في هذا البنك أن إلى االنجليزية

مالمحه ة، طويل القاما والثالثين عام سبعكريم ابن ال

بنيتان  نوعيناخمرية ال إلىقرب أبيضاء  ةذو بشر ةشرقي

 .حسنال همظهرو  مالمحه يتميز بجاذبيةسود أوشعر 

، تراه شارد ا في خلقه كل من يعرفه يشهد له بحسن

، رغم بشاشة وجهه قليل الصداقاتأغلب األوقات، 

ال يكف عن مبادلة الناس بها إال إنه ال وابتسامته التي 

  صمه بذلك.أبدا، كأن الزمان ويتخلى عن شروده 
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 العهد"تجديد "

، ةمتفحص نظرة طويلة نظرت نور لنفسها في المرآه

جلست ،  احتلته مالمح الحزن يذال وجههاتأملت 

دفترها  أخرجت ، غرفتهعلى مكتبها المجاور لشرفة 

الخواطر  حيث تسكب كل عادتها الصباحيةبلتقوم 

لوال انزالق كادت الكلمات تخنقها ، مكبلة داخلهاال

 كتبت:ف القلم على الورق

ُخل قتي لتبثي النور من اسمك  نصيب،  نت  نور ولك  أ"

 ك  ة في طريق ابنتيعادالس زرعيلت حولك  فيمن

 كسوار ضعفأحطمي وتنفسي الصعداء  ،بعناية

ال يحق ، بداأال تنكسري ، بقوة وحلقي فوق حطامه

ن ثمة من يتكئ عليك  أل ،و تميليأ تنكسرين ألك  

 "ما ُخلقتي للضعف،  فاثبُتي

حملت حقيبتها وعد لت مكانه ثم  إلىعادت دفترها أ

يخفي  لذيا الفضفاض تانهاوفس قمن نقابها الرقي

تم أ ىخرجت من غرفتها لتجد طفلتيها عل تفاصيلها،

ختها من أخرجت رسة، المد إلىاستعداد للذهاب 

 بكسل غرفة ابنتيها تتثاءب
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 : وقالت مشاكسة ةخفبريم  الصغيرة ت نرمينركل

ريم وكأنك لم يسلم جسدي من ركالتك اليوم يا _

سأهرب إلى المدينة تلعبين كرة قدم أثناء نومك، 

 العنيفة.الجامعية اليوم فرارا من ركالتك 

 :بت نور جبينها بحزنضقضحكت الطفلتين بينما 

 !تمنيت لو تبقين معنا هنا مدة أطول_

 :نةمهو    ابتسمت نرمين

وسآتي ألجلس معك  هانت يا عزيزتي، مر الكثير  _

 هنا بال عودة.

ختها لتعيش معها في دار أتجد نور مفر من عودة  لم

قديمة سيارتها الصغيرة إلى نزلت وودعتها بويهما أ

لكنها تقضي  رسيكثر مما تأطل تعالتي تالطراز 

وسط زحام الطريق ، تشق الغرض علي أية حال

وجوها حولها ترى ، وجهته إلىيتجه  كل  المدينة 

تستقبل الصباح بنفس  ةعبوسة ووجوها مبتسم

السعي لكسب العيش وسد جهدها أوجوه  ،راضية

توجهت  ،ال مفر لها من الشقاءووجوه  متطلبات الحياة

نطلقت ا حانية ثما بقبالت المدرسة ودعت ابنتيه إلى

عجوز حطم  بصوت سيارتها التي تسعل مثل ةمسرع

ن تحتسي كوبا من أاعتادت  ،الربو نوبات حنجرته
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كانت هذه الجلسة  ،المجاور لعملها الكافيالقهوة في 

الراية  ةيتوقف عنده كل الهموم رافع يالفاصل الذ

جيب  ةجت روايأخر، جلست وفتحت حقيبتها البيضاء

خذت تقرأ أ حمد خالد توفيق،أصغيرة لكاتبها المفضل 

 .بتمعن

 _لألبد..

 _ماذا؟!

 _ستظل تحبني لألبد؟!

م دتتصا ىت، حالعوالم ىتحترق النجوم وتفن ىحتو

ينطفئ القمر وتجف  ىوحت الكواكب وتزبل الشموس

 هار..نالبحار واأل

الصغيرة وكتبت تلك الكلمات ثم  فتحت مفكرتها الوردية

 سفلهاأكتبت 

تبادلين  **يا ماجي ماكيلوب ةحكيمتبدين لي كم " 

رفعت الحب وتخشين االقتراب لئال يكتشف كل منكم 

هاربا من  مذاق الحب بينكما فيذهب خرآلعيوب ا

حيان حينما في بعض األ، إحساس التعود أو التملك

داخلنا،  و نكتشف نقصا ماأنقترب نفقد الكثير من جمالنا 

بسبب تملك  غائراخر ويترك لنا جرحا آلو يرفضنا اأ

نا مثلك أ، والفتور من عالقته بشريكهالملل من قلبه 
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حيا بذاتي أ متما دُ  بدا،أحدهم أود االقتراب من أتماما ال 

، فكل نقص يشوه ذاتي و عيباأنقصا  في نفسيري أال 

 رغم رادة هللاإنها أل، خلقه هللا بنا لم يعد نقصا بل كمال

 "يءكل ش

ن تخلوا أشردت في الوجوه حولها، لديها متعة في 

لذكريات المست ، فتبتسم واخلها الهشةتتأمل دبنفسها 

وتسقط قطرة دمع حنينا ألحدهم، تأسر  ،قلبها يوما ما

ان وتفر عد مكأبها في لق  تود لو تُ  ةمشاعر مختلطداخلها 

هاربة منها، تفر من األلم والجراح تفر من الحنين 

وغاب، لطفولتها وضفائرها الطويلة، تسمع  ىلماض  ول  

قرب لها من نفسها لكنها أكانت يوما همسات صديقه 

لُمعل  مه اتخذتها قدوة لكنها ، تشتاق امأليغابت في زحام ا

ذهنها  إلىذكريات تتوارد  ،لم تعد تعرف لها طريق

حدهم أصوت  ىخرى، ثم تفيق علتلو األ ذكرىالتباعا 

، فتمسح حدث ضجيجا بكرسيه وهو يجلس بالقرب منهاأ

راضها ثم أغ  خديها وتُلملم إلىعبرات شقت طريقها 

ن أال يجب لمثلها   ،تتجه نحو عملها ُمنكسرة في صمت

 حد.ألمها يشعر بأ

 

 iما وراء الطبيعة  روايات *احدى ابطال سلسلة*
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مكتبها  ىالثانية عشر ظهرا كانت نور تجلس علفي    

وفي المكتب  د الملفات بتركيز،أح منهمكة في مراجعة

الطفولة والدراسة ، رفيقة ديناالمقابل لها صديقتها 

فتراها تارة مرحة تضحك وتلهو ، متقلبة المزاج والعمل

وتارة أخرى حزينة ممتنعة عن وتتحدث بإفراط، 

الكالم، شأنها شأن بعض الفتيات، قد ترتدي الحجاب 

وقد تمنع نفسها عن بعض وتمتنع عن مصافحة الرجال 

وتارة  ظنا منها أن ذلك لهوا عن طاعة هللا، تالمباحا

وتدعي التحرر أخرى تجدها تخلت عن حجابها 

عديدة وأخرى نوبات اكتئاب  ةانقالب، وبين كل واالنفتاح

التي ال وعلى كل شاكلة ال يقومها سوى صديقتها نور 

 هفواتها وزالتها الكثيرة.تبتعد عنها رغم 

تناول الفطور  بضيق ثم عرضت على نور دينازفرت  

مر بمشاركة زمالء العمل، رفضت نور في بادئ األ

 ىمعها، وافقت نور عل تصحبهان أرت أص دينالكن 

وال أصلي معها الظهر ن تأمضض لكنها طلبت منها 

شفا  ىذراعها بمرح وهي عل نور تأبطت، دينافوافقت 

خلعت نور نقابها ،دورة المياه  إلىابتسامه ماكرة، اتجها 

اذا ، سألتها باندهاش لممتعجبةنظرت لدينا  ،وتوضأت
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شرعت في الوضوء وذهبا  متنحنحت دينا ث ؟!لم تتوضأ

ترديد  ىعكفت نور عل، الظهر صال، المصلى إلىسويا 

 مساحيق التجميلتضع بعض  ديناكانت  ،الصالةكار ذأ

 إلىوهي تتحدث زالته مياه الوضوء أن أبعد  في عجالة

 : نور

 الزمالء؟أسرعي لنتناول الفطور مع هيا  _

 :ماكرة بابتسامهردت نور 

لقد نسيت أن أخبرك  أنني تناولت فطوري صباحا يا  _

 .كعادتي عزيزتي

 : غيظها في مرح ظمةكا هاقضبت دينا جبين

 ألم تعديني؟أتمزحين؟! _

 لست جائعة اآلن._بلى، لكني 

، رض بقدميها كاألطفالتدب األغرفة ال منت دينا خرج

 رن هاتف نور فأجابت:

 ؟أين مكان الحادث !!نعم.. كيف ذلكالسالم عليكم .. "

قلق  تعالماوجهها  تلييع بانزعاجحملت نور حقيبتها 

الباب  طرقت، المديرمكتب  إلى مباشرة   تجهتاشديد، 

َن لها بالدخول وقوع حادث سير ه بخبرت، أطرقتين فأذ 

 جاخر، ملرحلة مدرسة األب ختصوبيس المتاألب

 .مكان الحادث إلىواتجهوا مسرعين 
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حدى دور إتعمل في التي  صديقة نرمين دخلت نهي

 بشوق: صديقتها  إلى نظرت ، رتحمل العصي تامياأل
 ؟سخيفةاشتقت إليك  كثيرا يا نرمين وأفتقد نكاتك ال _

 :بغرور مصطنعوقالت  ضحكت نرمين

  هللا مني، أعلم قدر معاناتك بدوني.ال حرمك   _

 صيدلةالكلية   قليال ودخلتيتواضعت  _ماذا لو كنت  

 !واختصرنا كل تلك السنوات التي تضيعينها من عمرك

 نرمين بفخر مصطنع: تأجاب

أين كنت  ستلدين ، وبأحالمي وطموحاتيكفاك  عبثا _

لو لم يدخل أمثالي كلية  تمأل أحشائكتلك القنبلة التي 

 ؟الطب

 : سخريةنهي ب

 ء؟الداية في شيوهل قصرت معنا _

 :وقالتنرمين علت ضحكات 

 ئونك يوم والدتك.ذن دعيها تتولى شإ_

، فأجابتنرمين رن هاتف  ،قهقهتهاوعلت ضحكت نهي 

غلقت أ خبرتها نور بما حدث،أتغير لون وجهها عندما 

تغير نبرتها عن سبب  نسائي بفضول ىسألتها نه، فالخط

شركة نور توبيس الخاص بخبرتها بوقوع حادث باألفأ
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صحب الطفلتين ريم ورهف ن لتن عليها الذهاب اآلأو

 المنزل. إلى

 يازدحام مرور ،ي موقع الحادث كان الموقف مهيبف

بكاء  ، ذويه ىمور كل منهم يود االطمئنان علياء األأولو

معظم ، طفالصابت األأ نقطع وحاالت من الزعريال 

مكان كانوا بجانب  منهمثالثة طفال بخير عدا األ

يعاني  وبعضهم صابات مختلفةإبهم و مباشرة االصطدام

فتاة ناحية رت نور ج ،ةصابات سطحية بسيطإ من

سعاف سيارة اإل إلىصعدت  ،عن الوعي غائبةتنزف 

 وصولحين إلى ها أمرطلب منها المدير تولى ، برفقتها

 أشفقت عليها ،المستشفىإلى عاف ساإل اتجهت ،هلهاأ

حاولت البحث عن  بالحادث، مهاأوكيف ستخبر  ،للغاية

  المدون البطاقةوجدت  بمعلومات عنها،يدلي  يءش أي

،  فنزعتها عنها برفقعليها بياناتها معلقة في رقبتها 

رن هاتف كريم  ،ةالبطاق ىالرقم المدون على تصلت علا

حاولت نور كبح جماح توترها، تماسكت قليال ، أجابف

،  ناآلى المستشف إلىنهم متجهين أو بالحادث خبرتهأثم 

 إلىبسيارته  اخرج الهثا متجه،  قفز كريم من كرسيه

  .مستشفىال
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 مستخدم ضيفدد

بقبضة يده علي الكرسي غلق كريم الخط وضرب أ 

، أجابت يجاوره ثم حمل هاتفه واتصل بزوجته يالذ

م كاد صوته يُهش   ، غلت الدماء في عروقه، سها بتثاؤب

ناء أثبسبب حادث  حور بالمستشفىن أخبرها أهاتفها، 

 وأغلق الخط. الرحلة المدرسية
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 الفصل الثاني

 القلب"إلى من الوريد "

 

الطفلة حملوا ،  شفىالمست إلىسعاف وصلت سيارة اإل

، الذي منع نور من الدخول طبيبال إلىودخلوا بها 

ت صاح أن إلى توترببالخارج تفرك يدها  جلست نور

قامت نور "  _b ة دمفصيل الطفلة تحتاج"الممرضة 

 :دون تردد مسرعة

 . فصيلتها نا نفسأ _

خذوا أثم  الالزمةبالفحوصات ليقوموا  ةمسرعخلت د

، مر وقت قليل ر يسرى في عروق الطفلةصامنها الدم و

والدها وهي ى نادت علثم بدأت الطفلة استعادة وعيها 

تردد ، الطفلة ةالستغاثفي عين نور  ة، تألألت دمعتإن

حتى وصل إلى متالحقا  كثيرا داخلها ةستغاثصدى اال

ها داخل ضجيجاى ود ،يهاأبفتذكرت أعماق الذكريات 

لملمتها ستطع ت التي لمذكريات الماضي  ىفوض بعثرته

 !ناآل إلى

 خصالت شعرها المتناثرة بتداع،  بحنو ضمتها نور 

، دخل كريم واحتضن ابنته نأ إلىالتي تبللك بالدماء 
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 ،وظهرت عليه عالمات الخوف والقلق دمعت عيناه

 .شعرت نور بالحرج فاستأذنت وانتظرت في الخارج

، قال مطمئنا حالة الصغيرة ىليطمئن عل طبيبدخل ال

 :كريم

حالة بفضل هللا ثم بفضل والدتها، لوال ال تراستق_

رعها بالدم كانت ستسوء حالتها بسبب نقص فصيلتها تب

 في المستشفى.

 :مشفقا عليهاابنته  إلىنظر كريم قالها وانصرف، 

لحمد هلل على سالمتك  يا صغيرتي، استريحي قليال ا_

 أحضر لكي طعاماحتى 

على المقعد من الغرفة فوجد نور جالسة  خرج كريم

 فتقدم نحوها قائال: المجاور للغرفة

ابنتي، شكرا  أنقذت  أنك  أنا عاجز عن شكرك، لن أنسى _

 .لحسن صنيعك

 :خجال ثم قالت وجههابنور طرقت أ

 شيئا لكل ذلك.ال داعي للشكر، لم أفعل _ 

سها أهزت نور ر، استأذنها في البقاء بجانب ابنته قليال

نور جلست و العصائر ليشتريخرج كريم ، بإيجاب

تمتمت  برفقر الطفلة شعى خذت تمسح علأ ،بجانبها

 :بإشفاق
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ثم ،  "ن يشفيك  أأسأل هللا العظيم رب العرش العظيم "

 ،طعامهاإحاولت  ،بعض الحلوىمن حقيبتها  فرغتأ

ثم قال مشجعا  روالعصائة طعمحامال األعاد كريم 

 :حور

لقد فقدتي الكثير من دمك، فلتشربي هيا يا حوريتي، _

 العصير.

 :واحداثم قدم لنور 

 ؟ستاذة ...أ فضليت_

 : حرجبردت نور 

 ..  نور_

ها جبين ىحانية عل ةقبلطبعت ،  ةثم همت واقفشكرته  

شكرها كريم ممتنا لموقفها االنصراف، ي واستأذنت ف

 .النبيل تجاه ابنته

ترهقها  دامعة العينين، مضطربة انصرفت نور 

، كانت ُحرقة قلبها كجبال على عاتقها ذكرياتها القديمة

أصيبت  هاأنتشعر ، الهشة في صمت روحها تهملت

 ال عزلةو الفقدب شعور لديها ،يندمل أبداال جرح عميق ب

مدت يدها للسماء تحاول لمسها؛ لتشبع حنينها ، فارقهات

الذي ال يبارح قلبها، فقد فارقها أحبة تود فقط لو 

 صافحتهم من بعيد.
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 مستخدم ضيفدد

 

مان حساسها باألإال يدوم  الماذ تتساءل دائما؛

 !لماذا يغيب السند لتصبح هي السند !والطمأنينة

ال إالقلب فال يدع  ىلك الشعور المقيت الذي يجثُُم علذ 

 ىلتبقي عل فقطالرئتين  إلىالهواء  يتفلت منهُ  ثقب صغير

 كثر اتساعاماكن األاأل إلىت منه كلما فر   !قيد الحياة

 .روحهاشعرت بالضيق يجتاح 

 

********* 

 

جلس كريم بجانب ابنته بعدما خرجت نور، وجد بعض 

، الحظ فشرع في لملمتها سكبتها نور يالتالحلوى 

من  تفحصهاصغيرة وسط الحلوى  وردية مفكرة

حول بصره  ،الخارج فوجد اسم نور محفور عليها بالقلم

ي زحام فوجدها اختفت ف ليبحث عن نور ناحية الباب

 منتصف الردهة فلم يجدها، إلىالناس، ركض خلفها 

 دس  ، ابنته فوجدها غابت في سبات عميقإلى عاد 

، شرد يتأملها في حزن هامفكرة في جيبه  وجلس بجانبال

ة التي الطائشوتصرفاتها قليال، تذكر زوجته بذهنه 

يع طويستلو عاد للوراء  ىتمن تشعل النار بينهما،
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ن يرضي أراد أقراره السريع، فقط فسده أصالح ما إ

، ال ينكر بنة صديقهمع ابأن يفرح به  والده قبل وفاته

كانت سطحية وبال لكنها  رمفي بداية األ ليهاإه انجذب أن

جل الخروج والتنزه مع صديقات أهدف، تعيش من 

تمر بال  أيامها، حدث خطوط الموضةأمتابعة و النادي

نه أظن كريم ، حتى بعدما أنجبت لم تتغير هدف

مر لكن ألسيستطيع تغييرها كما وعدته هي في بادئ ا

 .هيهات

لم بسبب سوء اختيارنا، ويستمر األقد نخطئ االختيار 

حبابا ال ذنب لهم في ذلك نشعر أم لهذ األاب أصذا إلكن 

تفاصيل المستقبل  اتكشف لن بخيبة، ليت لكل اختيار مرآة

 لنتقي عثرات لم تكن في الحسبان.

 

سها  كانت زوجته صوت خطوات تقترب،ه قطع شرود

وخطواتها  الشمسيةرتها ظان، بوالثالثين عام ثةالثال ذات

تتسابق  كتفيهاشعرها النحاسي يزين المتعجرفة، 

ورغم ذلك  سنهاحُ  فرط ليها في كل مكان منإالنظرات 

 تسبقها صوت !م وجهها من مساحيق التجميلسلَ لم يَ 

مشي علي وتيرة ي الكعب العالي اتذ هايقعقعة نعل
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 مستخدم ضيفدد

ل حولها هالة من  تحاوطها رائحة عطرها، واحدة لتُشك  

 سبق خطاها.ت العطر

 متأملةغرتها  تتحسس ،بلهفة جلست بجانب ابنتها

بقلق ال يتناسب  كريم إلىنظرت صابتها، أالجروح التي 

فرمقها  التي ترسم تفاصيل وجهها بعناية مع زينتها

 :استهزاء اتبنظر

وأنت  مشغولة ال تعلمي عنها شيء منذ ، كدنا نفقد ابنتنا_

 .أمس

 :وجه ابنتهاونظرها معلق علي  ، قالتبكلماته لم تُبالي

 ؟هل كنت سأقتلها! الحادث؟عالقتي بذلك وما _ 

ي أين كانت نعم، ألنك  كأم من المفترض أن تعرف_

 ابنتك!

 :أجابت باستهزاء

 _في المدرسة ككل يوم.

 احتدت نبرة صوته ثم قال:

_لم تكن بالمدرسة، وافقت على ذهابها رحلة مدرسية 

 سبب سوء حالتها النفسية مؤخرا.ب

 : غطرسةردت سها ب

، عن عتابي بشأن حورإذن أنت المسئول، ُكف _

أخبرتك يوما أني لسُت بخادمة، عرضت عليك العيش 
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ربة المنزل وتهتم بشئونها في قصر والدي لترعاها 

بأمور  كفلتوأنت رفضت وفضلت استقالل المعيشة وت

 ، ال تلومني على تقصيرك أنت.ابنتك

والشرر يتطاير  كور كريم قبضة يده بشدة ثم ارخاها

 من عينيه: 

بعد أن ألني وافقت على الرحلة  أخطأتحقا أنا _

وأخبرتني أن مدرستها في خصائية النفسية األ حدثتني

 .بدون سبب تعاني من نوبات اكتئاب وبكاء حادة حور 

  :هدأ قليال ثم قال بنفاذ صبر

حور هي الرابط الوحيد بيني وبينك، _أتعلمين يا سها، 

يوما لتجدينا  نستستيقظيلولم تهتمي بشئون ابنتك كأم: 

 لنحيا من جديد هناك بدونك. هاجرنا للخارج

سلوب ذلك األى علسها لم تتعود قالها ثم غادر الغرفة، 

قابلت كريم ، حينما ةدللمُ  ةحياة مرفه عاشت، قبلمن 

جاذبيته ا حسن مظهره واهتمامه بنفسه وهلفت انتباه

فتمسكت به  ، صديقاتها عندما رأينه اعليه نتنافسالتي 

 وقتها لم تكن تعلم ،ربحت الرهانى وراهنت عليه حت

تبني معه بيتا ن أر موعدته في بادئ األ ،عواقب ذلك

، جلهأها ستتغير من نأو سعيد دون مساعدات من والدها

كانت ، قصور من الرمال بنتها في خياله وهدمها الواقع
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شجار دائم بسبب اختالف الطباع حياتهم منذ البداية في 

، كولم تكن ترغب في ذل لتم  سوءا حينما حَ مر وزاد األ

لم تكن تحتمل مسئولية نفسها فكيف بمسئولية طفلة هي ف

حينما طلبت جليسة  كثرأتفاقم الوضع وصغيرة معها 

غريبة ن تربي ابنته امرأه أترعي ابنتها فرفض كريم 

م كريم أفقت أش، عملال تن سها متفرغة أوخاصة عنها 

صارت  ىبرعاية الطفلة حت كانت تقومف ى حالهمعل

حياة  خرى،أ سها تارة وجدتها تارةعامين تنتقل بين 

عكرت صفو الحياة  الهائج كأمواج البحر غير مستقرة

 سرىالترابط األ ىتََربي كريم منذ الصغر عل ،مبينه

تعود من والده التلطف  ،المشاركة والتفاهم بين والديهو

كل ، ألبيه ةالطاعفي معاملة والدته وتعود من والدته 

، كان دون تعقيدات بسالسةور حياتهم كانت تسير أم

ن ذلك التفاهم لم يكن أر سهال لكنه اكتشف ماألن أيظن 

 وتنازالت بينبل هو عصارة اختالفات  ؛وليد اليوم

 بينهم. لتوافق الروح والعقل بابا   تفتحف والديه 

 

 

 

 



 27 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

 الفصل الرابع

 السند

 

حينما أخبرها عن  المشرفة كثيرا لم ارتابت كريم عجبت

 كدت لهافأ ! اتصلت المشرفة بنوراسم الفتاة كأنه أخطأ

الستالم  ءالمجينها تمر بظرف طارئ وال تستطيع أ

ستاذ كريم فطلبت المشرفة مها ألسلن تُ أترجو و الطفلة

خرجت رهف  ،بياناته وتُسجلها لديهامن بطاقته لتتأكد 

قالت  بجانبه، رةمع كريم وهي مندهشة ثم ركبت السيا

هللا وال حول وال  ىبسم هللا توكلت عل " بصوت مسموع

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له  باهلل .. إالقوة 

 "ربنا لمنقلبون إلىنا إمقرنين و

 :بحيرة رهف سألتهلها بإعجاب،   ابتسم كريم

 ؟أين أمي_ 

 سنذهب إليهم اآلن.بخير لكن ريم مرضت قليال وهي _

يطالع وجوه لكنه ظل شاردا  ،مزدحما ممالكان الطريق 

ينعكس في  ال عبوس وجههرى إمامه فال يأالناس 

 وتضيق عليه،مامه أحياة تتقلص ن الأ، يشعر صورهم

يدور  ي، كلما تخلص من الصراع الذلئال يختنق يقاومف

 .ينما ذهبأداخله يالحقه 
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الطبيب قد انتهي لتوه  كان ى،شفستالم إلىخيرا أوصال 

خذ منه روشتة أحالتها و ىاطمئن كريم علمن الجبيرة، 

اتجهوا كرسي متحرك و سهاجلأو ةحمل الطفل، واءالد

جلسها في المقعد الخلفي وجلست نور أ ،ناحية السيارة

 .ابنتها بعين الشفقة إلىتنظر  نورانت ك ا،بجواره

مشابهة مواقف مررنا ب اذإال إهناك مشاعر ال نفهمها 

و أبة دن تترك نُ أا مإثر، أ، تترك في كل منا من قبل

انشرح التي  ثرا طيبا مثلما تركت في نفس ريمأتترك 

خر كريم من حين آل إلىتنظر  ،رغم ألمها صدرها

ه لتحاول ري  بيها وتلصقها بأوتحاول استجماع صورة 

 .ياألبو ءبالدفيحقول قلبها 

اتجه ، العنوانعن مستفسرا فكارهما أسيل  قطع كريم

نزل من ، منزل نور إلى وصلوا ،وصفت نور حيث إلى

، وقفته نور وشكرتهأن يحمل ريم لكن أ هم  و السيارة

مدت يدها فتحت باب السيارة  ها هي،ن تحملأصرت أ

بسبب  خرى فلم تستطعأحاولت مرة  ها فلم تستطعلتحمل

 ،وتراجعت للخلف بخجل ، شعرت بالحرجثقل الجبيرة

حكت وض هن تتفلت منأكابحا ضحكة كادت  ابتسم كريم

وكأنه فاز في  سهولة بكل الصغيرةكريم حمل الفتاتان، 

سبقته ، اروفي عينيه نظرة انتصثقال مثال سباق لرفع األ
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حينما وفي حقيبتها نور وهي تبحث عن مفتاح الشقة 

 قائال: ةلشقة جارها عبد السالم فتح الباب فجأوصلت 

 ؟ ..... وووــ_ مساء النور يا مدام ن

شعرت نور بحرج  ،هاظهر كريم خلف بتر عبارته حينما

رمقه كريم بنظرات  ،ن تردأاستكملت صعودها دون 

 .بابه غلقأحينها دخل عبد السالم وحادة 

عها وض ،حامال ريمكريم دخل فتحت نور باب شقتها 

، النصراففي ااستأذن ، وخرج سريعاسريرها  في

 .ناحية ابنتهاشكرته نور علي ما قام به 

خفيفة تناولتها هي  ةعدت وجبأبعدما  اغرفته إلىدخلت 

هاربا   ر  اولت النوم، لكنه فحتدثرت في فراشها  وابنتيها،

 إلىتراود ذهنها فقامت فكار منها تاركا سيل من األ

 ..وكتبت لبنفسجيخرجت دفترها اأمكتبها و

  ..... كريم

 ..له من اسمه حظ وافر 

 !ضعيفة في وجودهنني أ لماذا شعرت يال أدر

مر به أفي ظرف لم نه مجرد شعور بالضعف أالبد 

 إلى يئ اعوجاج ظهركألول مرة يت ،من قبلي وحد

كثيرة لم أشعر فيها ، مرت سنوات فيستقيم شخص ما

علي وشك االنكسار لكنه ، اليوم كنت بإحساس السند
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وكأن هللا سخره لي كي  يجبر كسرن يشعر أدون 

 !!استرح قليال

 ر.ثأن تنتهي تلك المشاعر وال يبقي لها أها البد أن هماأل

ن تنبض أهناك قلوب ُكت َب عليها الشتات، ليس من حقها 

تتهاوى الروح وينكسر كباقي البشر، كأن في كل نبضة 

 كثر!أ القلب

ن اتكلم معه ولو بالقليل أتلعثمت داخلي الكلمات فخشيت 

خفيته عمدا، أ يظهر ماال  ىمرى، حتأال يفتضح  ىحت

نني سأستيقظ أعبرتُها في سالم، حتما ة  محطإالما هو 

تنضم سيرته وكأن شيئا  لم يكن، وغدا ناسية كل ما كان 

 ةطيب بصمةنه ترك أدفتر ذكرياتي، رغم  إلىالعابرة 

 .نه البد من محو ذلك االثرأ إالداخلي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

 نيتناولمنزله ليجد سها وصديقاتها لوصل كريم       

 هن يتفوأدون لق الباب أغغرفته و إلىدخل الغذاء ف

تجاهله وجودهن في ى عل ةبحدتلومه  اتبعته سها،  ةبكلم

 ؟بيته وكأنهن غير مرغوب بوجودهن

 :ةجاب ببساطأ

 بالضبط.. ال أرغب بوجودهن ببيتي. _

 :سها بغضب 

الحرية في استقبال لكنه بيتي مثلك وأكثر ولي مطلق _

 دون استئذانك. من أشاء

 ىعصابه ضاغطا علأ ىمحاوال السيطرة علكريم 

 :سنانهأ

 عن استفزازي يا سها حتى ال أقوم بطردهن ُكف  _

 جميعا اآلن.

 بتعالي : وقالت شذرابنظرات  سهارمقته 

 !ظننتك أرقى من ذلك_

خدها لطمة جعلت  ىلطمها عل، عروقه إلىالدماء  تدفقت

وقالت  بنظرت له بغض،  خده حسستت ،توازنها يختل

 :صارخة

 .يا كريم بيتي من _طلقني .. طلقني واخرج
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سها ظلت  خر،آناظرا في اتجاه  سنانهأ ىضغط كريم عل

ن أ، طلب منها كريم لصراخباشبه أبصوت  هاطلبتكرر 

طلبها  ىصرت علأولكنها رفضت  عنه نتبتعد اآل

نظرت له ، صابعهأ ىوضغط عل قبضته ، كوربكبرياء

 وقالت: سها بتعالي

 لو كنت تملك من الشجاعة لطلقتني._

 وقال: التفت لها كريم والنت مالمحه  

 _أنت  طالق يا سها...

 . تماما عن ذلكنطقها كريم بكل هدوء وكأنه راض  

فتح كريم حقيبة سفر ، جلست سها مكانها من الصدمة

جميع ووبعض مالبسه  وراقهأصغيرة وجمع فيها 

، هذا المكانإلى عدم العودة  ىغراضه وكأنه عزم علأ

 .منزل والدته  إلى حمل حقيبته واتجه

 حولت بصرهاليه ثم إن الجرس فتحت والدته ونظرت ر

 ، سألته ماذا أحل  به فأجاب بهدوء:مبهوتةالحقيبة  إلى

 طلبت الطالق؛ فأطلقت سراحها يا أمي._

غلق أمن الصدمة دخل كريم ومه في مكانها أت جمدت

جلس كريم ، في مكانها لم يتحرك لها ساكن أمهالباب و

سه بين يديه وال يعلم لماذا هو أواضعا ريكة راأل ىعل

، لماذا نطقها بكل تلك ي بما حدث منذ قليلغير مبال
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تجاهها  ةكيف باتت مشاعره بارد ؟دون ترددالسهولة 

هانتها له وعدم مباالتها بما إفال يحبها وال يكرهها رغم 

حساس إكلما ازدادت سوءا معه نما داخله  ،يحدث حولها

يها رغم إلابنته تحتاج عليها لكن ة بأن حياته ليست متوقف

لكنها  لجليدومشاعرها الباردة كاها شبه الدائم عنها غياب

 لن تستطع االستغناء عن وجودها العابر.

لم األ من محطات ىن نعيش في الدنيا ونُمُر علأبيعي ط

نختار ، لم اختيارنايكون األ أنولكن ليس من الطبيعي 

، رغم بإرادتنامعه ير الس مر فيستنو من يجرحنا

 نفسيا ةرهقم، فيضطر القلب قبول عالقات الجرح

منا  ا  ن نبتر جزءأ، فنضطر بداأداء ال نشفي منه  اأنهكو

 جسد.حيا باقي اليكي 
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نين وتأوهات يليها صوت صفير جهاز القلب، أ

 اضطراب في الغرفة، ،ةخطوات سريعصوت 

ترفع القلم سائل يسرى في عروقها، الممرضة 

 بينهمهمات ، بإشفاقرضا  أالذي سقط 

 الممرضات

           

 "الكتابة  ىعلكبير صرار إلديها "حالتها تسوء و

 

 

ح ما على والدها قصلتت والد سها جلسفي غرفة مكتب 

الطالق من زوجها دون  هاطلب ى، عاتبها علحدث

ها اتكلم ى، وبخها كثيرا علإليهته والرجوع استشار

يثني  أنكعادته ى لم ينس ،ةالجارح وردودهاالقاسية 

نه ألوعزة نفسه خالق زوجها وطموحه العالي ى أعل

ويكافح من  موره الماديةأرفض مساعدة والدها له في 

، الزوجته وابنته عال  جل ضمان مستوى معيشي أ

بنتها وذلك بسبب ى تقصيرها تجاه اير نه حقاأبرها أخ

حساس تفتقد اإل ةن والدتها جعلت منها فتاة مدللأ

للصلح مع  ىيسعها أبان أحزنها كثيرا أ بالمسئولية،
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ليهدأ ثم يتصل به  ينه سيعطي له فرصة يومأنزوجها و

 بينهم.ور ماألصالح إ جلأمن 

وال يختلف  كانت سها في حالة صدمة من كالم والدها،

 لقاب ابنته في حنان ثم ضم األ، مها عنها كثيراأحال 

 :حزنب

نحمل على لست  وحدك المسئولة يا حبيبتي،  أنا وأمك  "

،  اصعدي إلى غرفتك  اآلن عاتقنا الخطأ مثلك

 "لتستريحي

وتعاستها بتثاقل تجر ساقيها صعدت سها لغرفتها 

بعد صمت  والدة سها لفتأُ  السيدة حدثتت ، بينماتالحقها

ة عن غير راضي الشرر يتطاير من عينيهاوطويل 

 :تصرف زوجها تجاه مشكلة ابنته

كيف تلقي اللوم على ابنتك بكل تلك السهولة؟! أم أنك _

 هي ابنة من؟نسيت 

 : بغيظقاطعها 

إنسانة هي من جعلت من سها طريقة تفكيرك الخاطئ _

 .، مدللةمغرورة، عنيدة

 بحدة:كمل أو ليهاإالتفت ثم 

 إياك  والتدخل في حياة ابنتك. _
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اندلعت  نار التيالكتحترق قالها وانصرف تاركا زوجته 

الطبقية  ة، تحتل فكرمن الغيظ فتأكل بعضها بعضا

م الناس حسب طبقتهم كبيرة في عقلها، تُقَ  ةمساح س  

المال بالنسبة لها كثر، األ ىوالمادية عل ،االجتماعية

يصنع  يوالمال هو الذ مفتاح الحلول لكل المشكالت،

 أوو السعادة ة أالمال الصح يالحب، تُرى هل يشتر

 !!راحة البال 
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 *تالق  * 

 

 زقزقة علت _كريم والدة_ نوال السيدة منزل في

نغاما أنها تعزف أك شرفة غرفة كريمجوار ب، افيرالعص

ُك حور استيقظت  جديد،شمس يوم سطوع  تُعلن عن  تفر 

تحاول ،  وارهابيها الراقد بجأ إلى ظرة تنببراء عينيها

فتح  ،فشلتن توقظه فأدون  التملص من بين ذراعيه

 التي كشفت عنابنته  إلىببطيء نظر كريم عينيه 

صغيرة وخصالت  بيضاء سنانأ ذوابتسامه واسعة 

وعيناها في انسجام جبينها  ىعل دلىتتشعرها النحاسي 

، ابتسم عن احتكرت كل براءة العالم في نظرتها يتال

نها تشعر بالملل أخبرته أحالها،  ىاطمأن علوخره آ

اليوم بعد زيارة  معان يتنزها أ، وعدها وتود الخروج

 جرحها. ىعل نليتطمأالطبيب 

سند كريم ظهره أبينما  تسابق سعادتها، حورقامت 

بصيص من النور  ينفذ منهاشرفة المنزل التي متأمال  

صدعت التي لقاسية شارد الفكر يتذكر كلمات سها ا

بالوحدة كأنه ضاع بين السحب في كان يشعر  ،كرامته

كان يُحلق في  ،بهممُ ال فراغ إفضاء واسع ال يتبين منه 

ي تالحب، حب زوجته ال وال يحتاج سوى ،ماال نهاية
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م التي تُ افتقد منها الود والرحمة ولطالما حلم بها  قو 

 يحقق السالم الداخلي الذياعوجاج روحه، الحب 

، تلك الطمأنينة التي تروي بحُ السُ فوق ويجعلنا نُحل  ق 

، ال تأبه متاعب الحياةفتجعلها حرة طليقة  عطش الروح

يتقن من  !ويرمم ما تبقي منه هشممن يشترى قلبا م

 ؟من جديد سعاد الروح وترتيب شتاتهاإ

في فراغ  مامه هائما  أا ناظر   جلسته فياعتدل كريم 

ال ن خذ قرارك اآل .. صداهوصوتا داخله يردد  الغرفة

، ال تربط يأتي وحده دون استئذان فإنه تطلب الحب

، هل ستترك تُشترى شياء الأفُكلُها  شخصسعادتك ب

 إلى حال اللحاق به!!مُ وراء سراب  ُسدى جرىيالعمر 

 ىمتإلى ؟ فيها ُمدانلست وحدك ال خطاءأستتحمل ى مت

 ،لف مرةأ هتحيياتموُت في كل يوم  ؟!ستعيش هكذا

ن أالمزاق دون  الذعةفي كؤوس  كوحدتتتجرع 

 ؟ةتلك الدرج إلىكيف صرت سلبي  !تتأفف

، شعر من سهاي اتصاال أفلم يجد هاتفه  فينظر كريم 

مع  هفطورليتناول  خرجو فأغلق هاتفهوالحنق  باليأس 

 مه وابنته.أ
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تقوم  كانت في غرفة نرمين بسكن الطالبات المغتربات

بجدية  ، قالتمهابتجهيز حقيبتها وتودع صديقتها 

 :ةمصطنع

تقضي على ال  أرجوك  خيرا بالثالجة يا مها،  أوصيك  _

 .خيراتها حتى أعود وأشاركك

 :مقهقههمها  اجابت

نرمين، اذهبي ثالجة! أي ثالجة! وهل نملك ثالجة يا _

 إلى حيث شئت  وال تسألي عن أشياء ستفنى ال محالة.

قلقي على نور بسبب عدم ردها على الهاتف منذ لوال _

في يدك ساعة واحدة، أجري  األمس؛ ما تركت الثالجة

 تين مسكين.على هللا سأحتسب أجر س

 قذفتها مها بالوسادة ضاحكة:

 .اليدين صفرتوكلي على هللا وال تعودي _

 : ضحكت نرمين

 أهمية مثل الطعام.أتمنى لو تعطي المذاكرة _

سعادة ال طعام ، الالتفاهات تلك من اكثير  هم أمعدتي _

 عزيزتي. اي تنفذ

 تخصص باطني. اختارت  اآلن فهمت لماذا _

 وعانقت صديقتها مستكملة:ثم نظرت نرمين في ساعتها 

 .سالم عليك  ال ،سيفوتني القطارأضعت  الوقت، _
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 مها بود قائلة:ردت 

 _وعليك  السالم

من خلف الباب بعدما خرجت طلت نرمين برأسها 

رة مشيرة بسبابتهاوقالت   :ُمحذ  

 مها ..  اي ةالجث_ال

 

 

أبيها مام أتملؤها الرمال وقفت نور  ةصحراء واسعفي 

اقتربت ، با من الماءومعه كينظر لها مبتسما حامال الذي 

وروت  بحرصالكوب  خذتأ منه نور شيئا فشيئا ثم

بحثت عن  نزلت الكوب عن فمها المبتل،أ، ظمأها منه

هرولت ، انصرف بعيدا حاولت اللحاق بهبيها وجدته أ

 .فلم تستطعمحاولة اللحاق به  اخلفه كثير

تمأل قطرات العرق من نومها فزعة  نور استيقظت

خرجت من غرفتها ،  متثاقلنهضت من فراشها  جبينها

في سبات يغطُّون هم تجدومسرعة فتحت غرفة طفلتيها 

توضأت وصلت وجلست لتقرأ وردها اليومي ، عميق

، همت الباب ىسمعت طرقات عل إلى أنُمصالها في 

 تفرح ،نرمين هاواقفة ونظرت من خلف الباب لتجد

 االباب وعانقته فتحت ،اليها كثيرإكانت تحتاج  ،بقدومها
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نرمين عن سبب عدم ردها على الهاتف فأخبرتها سألتها 

ريم، هرولت نرمين ناحية غرفة الفتيات نور بما حدث ل

 نور استأذنت ثم واطمئنت على حالها، تناولن الفطور

إلى تذهب هي  ىالطفلتين حتفي الجلوس مع  أختها

نزلت من  جازة مرضية البنتها،إقوم بعمل المدرسة وت

قدمت ، المدرسة إلىجرة ووصلت أركبت سيارة بيتها 

ثبات إنها بطاقة ما يثبت مرض ابنتها فطلبوا م

قيبتها حفتحت  مر ريم أشخصيتها باعتبارها ولي 

ن أتذكرت  ،فلم تجدهاعن البطاقة الشخصية  توبحث

حاولت االتصال به لكنها وجدت  ،ريممع ك تهابطاق

 .جازةاإل عتمادتمكنت من ا محاوالتوبعد  لق،هاتفه مغ

، دخلت طعام شهيقامت بإعداد منزلها و إلىعادت 

نهاء الطعام، نفذ الملح إفي المطبخ لتساعدها  إلىنرمين 

 .ن تذهب لتشتري ملحأنرمين  قررتف

فتحت نيق وفستانها الوردي األ بيضخمارها األارتدت 

خطواتها بعضها تسابق الدرج  ىالباب نزلت تجري عل

ذو قوي البنية  ،طويل القامةبشاب دمت فاصطالبعض 

وقعت نرمين  ،وعينين بلون الزمرد ، لحية بنية صغير

، ظف مالبسها بخجلرض فقامت مسرعة تناأل ىعل

ينظر في هاتفه نه كان أخبرها أ حرج،اعتذر الشاب ب



 42 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

ا سريع   غادرتثم  فاصطدم بها دون قصد، قبلت اعتذاره

نه أرغم فيها  من عينيه التي حاوطتها وغاصتهاربة 

 نظرته شقت صدرها أنال إسريعا  عنها فض عينيهأخ

اتجهت  ،ناملها ترتعشأوسرقت فؤادها، ظل قلبها يدق و

 ة إلىعادت مسرعما تحتاجه و بتاعتا ،محل البقالة إلى

ضحكوا ،حراجها إدث ومدى ما ح لنور قصت، البيت

 بالنسبة لكن ،طفالاألكوهي تسقط  هامنظر ىعلمعا 

 !..سقط معها قلبها بل لم تسقط وحدها نرمين ل

جلست لتستريح الطعام  دادإعنور من  اءبعد انته

 ىجدو خرى ولكن بالأوحاولت االتصال بكريم مرة 

، نها احتفظت برقم هاتف حورأتذكرت  ،فهاتفه مغلق

لم  يكريم الذ نثم سألتها عاطمأنت عليها ها وبت اتصلف

ها تحتاج بطاقتها أنن تخبره أيكن موجودا فطلبت منها 

 . التي نسيتها معه

جلسن جميعا غلقت نور الخط وقامت لتجهز الغداء أ

، فجأة رن جرس الباب حول المنضدة وتناولن الطعام

في  ةالباب قامت نور مسرعى علة مع طرقات سريع

خلف الباب وجدت انزعاج نظرت من العين السحرية 

 :ن تفتح البابأدون  شابا يطرق الباب فقالت بقلق

 ؟ ن الطارق_م
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من فضلك الدكتور كمال مريض للغاية وأخبرتني _

 خالتي أن لديكم جهاز ضغط أود استعارته.

 .أنا قادمة في الحال_ 

، طلبت من ونقابها خمارهادخلت نور مسرعة ارتدت 

حق بها عند السيدة هيام فقامت نرمين ن تلأنرمين 

شعرها  لملمتواللون سماوي ا فستان دتوارت ةمسرع

، يضباأل خمارهاووضعت ة في عجال خلفها المسدل

وجدت باب ها لحقت بو جهازي الضغط والسكرخذت أ

الباب  ىفطرقت طرقتين عل االدكتور كمال مفتوحة شق

 :ودخلت

كان  ةدخلت نرمين مسرع، الغرفةنور من داخل دعتها 

نبضه ال  مسكت يده لتجس، السرير ىعلالدكتور كمال 

السيدة إلى ، نظرت وشحوب شفتيهطرافه أحظت برودة 

 هيام التي كانت تبكي:

 كر سريعا.شربة ماء محلى بالسيتناول يجب أن _

حضر كوبا ودخل وهو أخرج الشاب الذي طرق الباب 

نها هي تلك الفتاة التي اصطدم أ، لم يالحظ السكر يقلب

 طاهاأع، ضا الحظت وجودهأيوال هي  ى الدرجبها عل

فارتعدت الكوب رفعت نرمين وجهها وتالقت نظراتهما 

ليها نظرة إنظر  ا،منهنزلق ن يأكاد الكوب  ،وصالهماأ
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شفتيه شبح ى وعندما عرفها ارتسمت علخاطفة 

ما هي أ جع للخلف،ارتوخفض بصره عنها ة،  أابتسام

ما سبب تلك الرجفة التي سرت  يال تدر ةفكانت مرتبك

، ن تبدو طبيعيةأ حاولتفي عروقها، دق قلبها سريعا 

ن تسقيه أهي حاولت و ساعد الدكتور كمال في الجلوس

وضعت  ءالشيبدأ يفيق قليال ولكنه هامدا بعض  ،الماء

، نزلت في الهواء نرمين الكوب بجانبها فسقط منها

فانفرط شعرها من تحت  ةوهمت واقفلتلتقط الكوب 

طوله عن عن تمردها ويعلن  هلتعلن خصالتحجابها 

شعرها ، لفت انتباه الشاب فل ظهرهاأسكثر من سيره أل

 إلىاتجه ف اسفل خمارها يتدلىالطويل الذي  الكستنائي

دخلت نور بكوب من عصير التفاح  ،خارج الغرفة

قيا الدكتور الحظت نور ختها فشرعت في سُ عطته ألأ

 ربطتهورفعته تحت الحجاب و اختها فوقفت خلفهأشعر 

 إلى تذهب أنء واستأذنتهم نرمين روشتة الدواكتبت  

تراجع ما ة صيدلية خرجت من الغرفة ناظرة للورقال

 ىطرق علوجدت ذلك الشاب واقفا بالخارج كتبت ف

مد يده لها  بحرجالمنضدة طرقتين فنظرت له نرمين 

 :بهدوء قائال

 فضلك.أعطني الروشتة من _
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 :ثم قالفهز رأسه موافقا نظر فيها راجع ما كتبته 

_.  أحسنت 

ن أبدهشة كادت  حدى حاجبيهاإ ةرافع رمقته نرمين

 سريعا. تتكلم لكنه لم يعطها الفرصة وانصرف

جلست بجانب الغرفة ووجنتيها تشعان حمرة  إلى عادت

 ابن ،خالد ىدعيُ الصيدلية،  إلى الشابذلك  ، اتجهختهاأ

 المنصورةبلده من  ىتأ، سنانطبيب أيام ه السيدة ختأ

 صدقاءهأمن  ةوعمجموهو  ليتابع مشروعه الجديد

يشمل مجمع طبي  الذين اشتركوا في تأسيس طباءاأل

ن عمل أول عيادة له بعد أ، كانت من التخصصات العديد

بأجر  ىمجمعات خيرية لعالج المرضفترات طويلة في 

معها في شقتها بدال  قيمي أن، عرضت عليه خالته رمزي

 .مكانا ليعيش فيهن يستأجر أمن 

 ةريكاألى جلسن علشقتهم،  إلى ا نرمين ونورعادت

والد أليس لديهم  ،وزوجتهالدكتور كمال  ىمشفقين عل

 قف، شعرت بموردت نور قليالش قومون برعايتهمي

 .هيام جيدا 

، يكسر قلوبنا حبابناأينتزع منا نخشي الموت الذي 

عفه، ويضذلك الوجع الذي يشق القلب ،  الفقدحساس إب

، من نحب نومواجهة الحياة بدى على ال يقو هشا   جعلهي
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 إلىنتعلق بهم !! هذا الحد إلىشخاص لماذا نتعلق باأل

 ىنخشالحد الذي يجعلنا نموت خوفا في اليوم ألف مرة 

 نشعر بلذاتها، والالحياة نخشي نفسنا بفقدانهم، أفقدان 

؛ وحدهمرنا بالتعلق به أ حينيم ن هللا رحألم كم أعن اآل

ذلك التعلق الذي حدهم، أقلوبنا بفقدان  رنكست ال حتى

 ن تأنس باهلل دون سواه،أ يغوص بنا في عالم الزهد،

يسمعه غير هللا، لك وال داخذلك الحديث الذي يدور  طعم

ن تسجد أالمحبين في السجود كأنه كفاك  وشوشات

  تعلم" وحدك تأنب ر "يا  ..وتقول

 كاءوبالصوت حشرجة  يكسره يأتي بعدها صمتثم 

.. م ، حقا هو يعلصفها كلماتت يتبعه راحة الثم  حار

حده هللا من وا حقا هو يجبر كسرنا ويطيب خاطرن

 .راحنان يضمد جأيستطيع 

هاتفها،   صوت رنين ىاقت نور من شرودها علأف

رقم  حينما وجدتالمتصل وارتبكت قليال  إلىنظرت 

نه قام بتصليح أخبرها أ، حال ريم ىاطمأن عل ،كريم

ن يأتي بالسيارة أعرض عليها سيارتها فشكرته بامتنان، 

ها تحتاج بطاقتها أنخبرته أ، وقت يأام منزلها في أم

 بعد ساعة. يحضرها مع مفتاح السيارةن أفاتفقا 
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 الفصل  الخامس

 ه"يجب البوح بال  حنين"

داخله  ءشي شاردا،كريم جالسا في سيارته كان      

كان متأكد  ،يود لو يراها اآلن ،ى التفكير فيهايحثه عل

يراها  نول هي التي ستقابله لتستلم منه البطاقة ن رهفأ
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 محفظته عانقهات، تذكر بطاقتها التي في حيلة ظل يفكر

، حفظ ددانظر فيها مجخرج البطاقة أالشخصية، فتحها و

، صورتها ىعل ةالموضوع ةصقالللتفاصيلها، نظر 

صورتها من الفضول الذي يجذبه لرؤية  ءبشيشعر 

ترم فيها ذلك اح، لكنه تراجع بسبب وخزات ضميره

 .ءها وصدقها مع هللاحيااالحتياط الذي ينُُم عن 

 ىيخش ،الشديد فضولهرفع الالصقة رغم لم يحاول 

ابنته  ىصل علاتخاطرة، خطرت له  ،عليها من نفسه

باقة من  هب لشراءوذ تستعد للخروجن أوطلب منها 

بدل مالبسه ،  بيت والدته اتجه إلى ،البنفسجي الورد

مكان سيارة إلى اتجهوا ، سيارته ركبواخذ ابنته وأو

 :باندهاشحاجبيها ة والدها رافع إلىنظرت حور ، نور

 ؟أين نحن ذاهبون يا أبي_

 ؟ السيدة نورلتي جاءت لزيارتك مع هل تتذكري ريم ا_

 _نعم، أتذكرهم جيدا

 سرت ساقها وستذهبين لزيارتها._ريم كُ 

 قالت حور بحماس:

 سعيدة بزيارتها. يا أبي! أنا صدقا  _

 :دوءبه كملتأثم  
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اسأل هللا العظيم رب العرش ، اشفاها هللا وعافاه"

 "ن يشفيهاأالعظيم 

 :باندهاشظلت ترددها سبع مرات، نظر لها كريم 

 من علمك  ذلك الدعاء يا حبيبتي؟_ 

 طنط نور قالته لي عندما زارتني._

 :وقال بإعجابابتسم كريم 

 .يا حوريتي أحسنت  _

 هل ستأتي معي يا أبي؟_

، ال تهبطي بسيارتي ال، سأتركك قليال حتى أعود_

 .الدرج وحدك

ر أخبرها بوصوله برفقة وهاتف ن ىعلاتصل فوصلوا 

على حور ألنها حزنت كثيرا لما أصاب ريم وأصرت 

طلبت من غلقت الخط وأ، رحبت نور باألمرزيارتها، 

نزلت كثيرا،   بذلكن تقابل حور، فرحت رهف أرهف 

وعانقتها ثم  رهف ناحية حور قبلتأ ،لتقابلها ةمسرع

قفهم كريم استوهمت للصعود ف، كريم ىسلمت عل

صندوق حملت حور و ،لرهف باقة الورد ىعطأو

صعدت ، مفتاح السيارة والبطاقةفيه وضع صغير 

وصلوا  إلى أنوضحكاتهم تتألأل ببراءة  الفتاتان الدرج
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 رحبت الباب، ىعل تنتظرهم كانت شقة نور التيإلى 

 ،باقة الورد ىوقعت عينيها عل ة عانقتها بود ثمصغيربال

حدا ولو أهداها أن أبدا أ، لم تتذكر ةلرقة الهديابتسمت 

 . من كريم ةرقيقة كانت الفت زهرة،

ت لها سلمت عليها حور وتمن  غرفة ريم  إلىدخلوا 

، قامت نور بإعداد يتسامرون نوا جميعهجلس ،الشفاء

دخلت نرمين  يس كريم،أوقدمت لها  الحلوىبعض 

ثم نظرت   مرح معهموجلست بجانبهم توسلمت عليها 

سبوعي لهم لتسميع الساعة فكان ذلك الموعد األ إلى

يرتلن  نفتوضأن جميعا بما فيهم حور وجلسالقرآن 

 إلى الحلوىوكل من يجيد التسميع تعطيه نور القرآن 

ي أن تقوم بتسميع أنور  هافطلبت منن جاء دور حور أ

 بخجل لألرضفسكتت الطفلة ونظرت تحفظه  مما ءشي

 عنها بمرح:يف ، حاولت نرمين التخفطفولي

 لنقرأ،  هيا بنا نراجع سورة اإلخالص والمعوذتين_

 .معا

وا بالترديد إلى ثم قام الفكرةتلك  لىع صغيراتشجعها ال

 أن الحظت نرمين أن حور حفظتهم عن ظهر قلب،

جاء دور حور فأغمضت  ىانتهوا من ترديد السور حت

فصفق لها الجميع تسميع دون خطأ العينيها وقامت ب
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شعرت الطفلة بنجاح ، الحلوىهدتها نور المزيد من أو

فعانقته  أحاطت بقلبها الصغيروألفة لم تعهده من قبل، 

 حتى بلغ عنان السماء.

سمع كريم  ،أجابتكريم ف رقم رن هاتف نور فظهر

، أخبرها فابتسمصوت ضحكات البنات تتألأل خلف نور 

 في األسفل من أجل المرور على الطبيبأنه ينتظر حور 

 ةالصغير ىعلنادت نور ، غلق الخطأ ليفحص الجرح،

يهم في الموعد إلن تأتي أاتفقا خبرتها بقدوم والدها ثم أ

 .ليوم الحلوىي سبوعاأل

طلبت من ،  االفتيات وسلمت عليهن جميع  عانقت حور 

خلت د، النزول وحدها ى تخش ألنهاتنزل معها  أننور 

ونقابها ثم فتحت  رمادي سدالإنور غرفتها وارتدت 

ت مع الطفلتين لتجد خذت مبلغ من المال ونزلأحقيبتها و

مام البناية في انتظارهم، حينما أ بالسيارة كريم واقفا

ن أصاح قلبه معلنا دقات كادت رآها آتية من بعيد 

ابتسامته التي  ىتخترق ضلوعه، لم يستطع السيطرة عل

همس في داخله ، حين رآها رغما عنه غزت شفتاه

ن أسرتيه دون أ، لقد يف عبثتي بقلبي يا نوركمتعجبا "

ن يتوقف أخشي عليه أ! ذا رآك  إيري مالمحك فكيف 

فتسري في  عينيك  جرع عسال من لون أتنني إ ،فرفقا به
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حاول جاهدا أرغما عني  هاليإاشتهيت النظر  ىحتدمي 

 "مرعلي  األ عنك  لكن شق   يول بصرأحن أ

تمد يدها رتبكت قليال وهي ا ،به مرحبةبلت نور نحوه قأ

 همقابل تصليح السيارة لكنبظرف فيه مبلغ من المال 

ستأذن ثم اموقفه النبيل  ىشكرته نور عل ،شدةرفض ب

 .. كريم وانصرف

السور التي حفظتها همس بفي السيارة ظلت حور ت

 :فقال بيهاأها فالحظ

 ؟بم تهمسين يا حبيبتي_ 

 .صحابيأحفظتها مع  تيالسور ال أردد_

 ؟ وماذا حفظت  _

أخذت مكافأة تين وذخالص والمعوظت سورة اإل_حف

 الحفظ.

 كريم بإعجاب:

 !حقا _

حفظت القرآن مع ريم ورهف ونيمو نعم يا أبي، _

 وطنط نور.

 سكتت قليال ثم قالت بحماس:
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_أبي، من فضلك البد أن أحضر معهم يوم الحلوى كل 

 .أسبوع

  :ال بأسفثم ق ابتسم كريم

 يا حور.من الصعب _

 ثم قالت بصوت مختنق: قضبت جبينهاغضبت حور و

 حقا أنا كنت سعيدة جدا. ؟! ماذا يا أبي_ل

 حتى ال نسبب لهم اإلزعاج يا حبيبتي._

 لكني وعدتهم!_

 نهأطمأنها فلم يستطع كريم الفرار من تعلق ابنته بها 

 التسميع تواصلو خرألمن حين  يسمح لها بزيارتهمس

 .الماسنجر ىعل

 

بعدما نام الجميع، تنظر سريرها  ىعل جلست نور    

 إلى ةهدية محببكانت ، هدتها لها حورأالتي  لباقة الورد

، كانت تعلم ها يوماتمنتها كثيرا لكنها لم تحظى ب، نفسها

 نقية كالندى به مشاعرينبت ، دليل المحبينالورد  أن

شواقا أترسل لها تداعب العين بألوانها عذبة كالماء 

، كالرماة الماهرين، تصوب سهامها نحو القلب غائبة

من العقل جاءها هاتف ، فكار عن رأسهانفضت تلك األ
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كيف نذارها من االقتراب من منطقة الخطر، إيحاول 

 !نكيف تفكرين مثل الباقيات ولست  مثلهُ  ؟تضعفين

سكون،  مال عليه قلبها فيشعرت بقليل من الضعف 

لسة  ال ينتبه عقلها  ىحتكأنه يسترق لذة اللحظات خ 

ها العقل أي، عذرا لك لكن قلبها نبض معتذرا ،لخنوعه  

! أحراٌم علي  رائحة داخلي فلَم تقلقي مادامت مشاعر

تم عبق أشن أجدد عهدي معك أالورد في البساتين! 

 ،التقاطها ىعلمحاولة مني  أدنىمن بعيد دون الزهور 

الخروج عليك  ىجرؤ يوما علأفإني لم منك  ثرني بلين  دَ 

 فاقبل ضعفي ياء؛من الح ءبشيطلبها منك أكني ، لثائرا

 .ولو قليال

 

 

 "محاولة"

ألفت مع زوجها يتبادلون  جلست في منزل والد سها    

بترقب ُمضييقة زوجها إلى فت ألنظرت ،  لحديثا

 :عينيها

 ، أنت تقلل من قيمة ابنتك.كريم لم يتصل_

 سأتصل به.؛ سأنتظر للغد، إن لم يهاتفني_
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 :وغرور ألفت بغضب

 !زوجته ابنة من تلك التنازالت؟! يبدو أنه نسىكل  لمَ _

تُخرجي حور من ابنتك أخطأت في حق زوجها، وال _

 حساباتك.

 أنت تهين ابنتك وتضيع حقها وكرامتها من أجل من؟! _

 نظر لها زوجها بحدة:

عن أفكارك المغرورة التي هدمت بيتنا يوما ما  ُكف   _

 أيضا. وستهدم بيت ابنتك

انصرفت  ،بالشررندلع ريقها وعيناها ت تألف زدردتا

ن كلماته المست أ ، تعلم جيداغرفتهاة إلى متجه مسرعة

جلس  ،نها توارت مع مرور الزمنأحقيقة كانت تظن 

خذ أ ،متقطعةيطرقه بأصابعه بنغمه  همكتب ىزوجها عل

رقم ى خرج هاتفه واتصل علأيفكر كيف سيتصرف، 

المكالمة من  لكنتظر تاذي لرن هاتف كريم ا ،كريم

طلب خر ثم اآل ى، اطمأن كل منهم علبيهاأ ال زوجته

دا في شركته فقبل كريم دعوته يتقابال غأن منه والد سها 

 بترحاب.
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************************ 
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 ضعيفا   هشا   لتك  ع  وعي فج  دم ك  عذرا ايها الورق بللت

تساقط منك الفتات كما يتساقط ي، الهزيل كجسدي

لكني  ،عالج الكيميائيبال التداويإثر  يشعر

 ر حرف ..آخن و   أد ىحت سأصمد

رغم النار التي  يخترق عروقي،ي لم الذرغم األ

صعب أُحرقة القلب والروح  أن ي،  إالتحرق جسد

يُكب  ل  يالذذلك الثقل حرر من أتا أنن اآل، بكثير

 ..شيئا فشيئاروحي 

 

************************* 

 

 

 

تمأله الزهور كانت تجرى نرمين خضر أفي بستان    

 اصطدمت قدمها فيمتأخرة عن موعد وكأنها  ةمسرع

خذتها وظلت تبحث أبجانب شجرة  ةحدوة حصان ملقا

لست بجانب شجرة ج أن ! إلىفلم تجدهعن الحصان 

 عربي حصاننفاسها بصعوبة فظهر لها أتلتقط كبيرة 

 ىقامت ووضعت الحدوة عل ىصيل، اقترب منها حتأ
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والها ظهره وحينما أوبهدوء  بجانبهاجلس ف ظهره

متفحصة نظرت في وجهه  انسان، إلىتحول ليه إ تالتفت

 ..!فوجدته خالد 

مضطربة، امت نرمين من نومها ظلت تلتفت حولها ق

ها ت، اعتدلت من نومسرير رهف ىوجدت نفسها عل

 ثم حدثت نفسها بصوت خفيض: وتثاءبت

عوذ بك أني اسألك خيره وإ.. اللهم .االلهم اجعله خير_

 من شره

 قالت: ،نادتها نور، المرحاضإلى قامت تترنح متجهة  

 

لي مالبسك يا نرمين، ال_ يسري قادم إلينا بعد قليل  جدبد  

 ليطمئن على ريم.

 :نظرت نرمين لنور باستغراب

 وكيف عرف بمرضها؟_

لزيارته، علم بما تحدثت إليه ألعتذر له عن قدومي _

 .حدث لريم وأصر على زيارتنا هو وأمل

 :امتعاضقالت نرمين ب

 هللا معك يا نور.أمل قادمة! _
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والد عبد الرحمن  هو يسرى الجدقالتها وانصرفت، 

مل أما أ، كبيرحد  إلىجيدة  ضعالقتهم ببعزوج نور 

عالقتها بنور متوترة  ،الوحيدة عبد الرحمن ختأفهي 

هذه العالقة  لما يجع فقط ،من الخالفاتويشوبها الكثير 

 هو تصالح نور الداخلي مع الجميع.تدوم 

 

الفيس بوك  ىتتصفح حسابها الشخصي علكانت نور 

صدقاء، وجدت طلب القليل من األ ويوالذي كان يح

بدأت ، اندهشت من ذلك التصرف ،من  كريمة صداق

ن أ، كيف يسمح لنفسه صبح غير عاديأمر األن أتشعر 

هي بالطبع لم تقبل بذلك  !يقتحم عالمها بكل هذه السهولة

 .عنه ىهي في غن ن ذلك سيفتح لها بابا  ألم يقينا تع ألنها

ضافتها أنها ها أخبرت، أشرودها اتصاال من حور قطع

لتستطيع الفيس بوك  ىعل ألبيهاالحساب الشخصي  إلى

الماسنجر وتقوم بتسميع وردها كل  ىالتواصل معها عل

سبوع، أكل مجيئها رفض ن والدها ألمن خالله سبوع أ

ا نهأكيف ستشرح لتلك الصغيرة ، شعرت نور بالحرج

لقبول ارتبكت قليال ثم اضطرت ! ال تستطيع قبول ذلك

 .رغما عنهاطلبها 



 60 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

 

 بإحكام عالية مشيدةوار أس اقصرا ذ اخل كل منابدهناك 

، نُخبئ فيه باجتيازهد حألالقصر ال نسمح  ذلك لتحمي

 ،وجاعا وآالما  أ سرار ال يعلمها الكثير،أذكريات و

حرمان، ، لأم، شتياقا ،جروح تناسيناها ولم ننساها

، ضحكة يوما حضن دافئ اختبأنا به ،وجع ،فقد، حنين

وصالنا، دموع وعبرات، حزن أفي من القلب رنت 

سوار فلن يعلم مهما حاول البعض تسلق تلك األ، دفين

ن ى ألكن نخش ؛جروحنا ضمديالقليل، نشتاق لمن  إال

منها ال  ميؤوس ة، بعض القلوب تكون في حاليجرحنا

 ،بنفسهاى فتبتعد وتنأ لممن األ تحمل المزيد ىعل ىتقو

 .ال تكرر الخطأ مرتينف تجعلك حكيما فاألخطاء

لماذا بداخلها  يطلب الصداقة وهي ال تدر نور قبلت 

 عدم قبول عقلها.ذلك رغم رغبة في قبول 

الجد جرس الباب ففتحت مرحبة ب ينرنقطع شرودها 

كان ودودا معها جدا عكس ابنته التي  ،وابنتهي يسر

قرب كرسي، أ ىعلجلست ، نور باقتضابى سلمت عل

جدها الذي  ىدخلت نور وساعدت ريم للخروج لتسلم عل

بينما سلمت  ال تستطيع المشيعينيه حينما رآها  دمعت

 ريم بجفاء قائلة: ىمل علأ
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 ال فائدة منها. طفالأشقاوة ؟ كفاك  ماذا فعل بك  ذلك_

 :بغيظريم نظرت لها 

 .سقطت على درج المدرسةفقط لم أقم بأي شقاوة، _

، لها العافيةمتمنيا  كتفها واحتضنها  ىربت جدها عل   

 ةثم همت واقف يدوتح باستعالءنور  إلىمل أنظرت 

 د مظروفا خرج الجأنصراف فاال ىبيها علأوحثت 

 .لها وانصرفقب  ،  لريمعطاه أ

ن ودعتهم، التفتت نحو ابنتها أ عدغلقت نور الباب بأ

بعض ، فتحت رهف الظرف فوجدت به تبثها االطمئنان

بعناية داخل الظرف، فتحتها نور ة المال وورقه مطوي

 :في صمت ختها خلفها تقرأأبعينيها ووقرأت 

 

 السالم عليك  يا ابنتي

 ..طيبة وبعدتحية 

 .. وتقديري لكي مني خالص احترامي

ن ابنتي ستمنعني بهذه الطريقة من أ أتوقع يومالم  

 ى، حتوفاتهوصاني ابني قبل أكما  ةحقوقكم كامل مكُ منح

 نآلا إلىكيف تعتنين بالبنات  ،شفق عليك  كثيرامُ نني أ

 !دون مساعدة وحدك
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ابني  هاحمل ولكم حقوق كثيرا ني مخطئ وظلمتكمأن لمعأ

اعلمي يا ابنتي  ،سيأخذ كل ذي حق  حقهوفي عنقي مانه أ

 في تسعينَ  ألنك ،داأبن يوفقك دائما وأهللا  وعأدنني أ

 ،وحدك يتيمتين مسئولية طفلتينتحُملك الخير، ويكفي 

، لك  كل خير وجدته منك  وافتقدته من ابنتي ىنسلم أ

 .يعوضك  هللا خيرا يوماس

 وفي القريب العاجل ،مسأ وصيتي قمت بتوثيق

كما  ةوكل حقوقك كامل كباسم ةشق ىلين علصستح

ظل سرا بيني أن يجو أرولكن  زوجك قبل وفاته ىوص

 نيإالشكر ف لمني جزي قابل ربي ولك  أن أ إلى وبينك

 .الخير إالذكر لك  ألم وهللا 

 أبيك  يسري

 

، تها نظرة تحمل الكثير من المعانيأخ إلىنظرت نور 

ن أمل ويقين دمعت عيناهن وعلت وجوههن ابتسامة أ

 .حسن عمالأجر من أهللا ال يضيع 
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 يرة"خأ"فرصة 

 

في  والد زوجته  إلىب كريم ذهفي صباح اليوم التالي 

مر في السكرتارية بدخوله فور أكان هناك ه مكتب

 ى، سلم علله، طرق كريم الباب طرقتين ثم دخلووص

 ى، جلس االثنين علوود حماهُ الذي استقبله بترحاب  

، فرك خرى من المكتبفي الناحية األمن الجلد  ةيكأر

كلماته فبادره بعثرة محاوال جمع بتوتر يده محمود السيد 

 كريم قائال:

 في هذا الموقف يا عمي، نكون _لم أكن أتمنى يوما أن

 لكن أقسم لك أنني أتحمل كثيرا فوق طاقتي.
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 :ىبأس الردينيرد محمود 

، _لقد رأيت فيك نفسي وأنا صغير، اجتهادك وكفاحك

، توسمت فيك خيرا، صبرك وتحملك دالل ابنتي الزائد

 هكذا.لكني لم أتوقع أن تطلقها للمرة الثانية 

كيف أقبل على كرامتي أن صدقني رغما عني، _

باألثاث الذي أهدته لها والدتها رغم تعايرني زوجتي 

 تحسبا لذلك اليوم. رفضي التام لذلك

  ؟اذا لم تشتكي لي كعادتك، لم التسرع بالطالقلم_

سند ظهره أوبيديه ، فرك جبينه اغمض كريم عينيه

 بهدوء:تحدث و عد ل من جلسته ثم خرج زفيراأ للخلف

نفقد ... "كعادتي" لقد سئت المشاكل، أنا وسها _كما قلت

الود والرحمة، نعيش تحت سقف واحد كاألغراب، لكن 

 ؟ما ذنب ابنتي

وتسعى الستقرار أعي ذلك لكن أتمنى أن تحاول _

  .األمور من أجل ابنتكم

سادت  ،وجهه بين كفيهواضعا ام ماأل إلىكريم  ىانحن

ال يدرى ماذا يقول، قطع لحظات من الصمت وكال منهم 

 :حماهالصمت صوت 
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لم يتبقى سوى فرصة أخيرة، قد تتغير سها وحاول أن _

 .تتنازل قليال

_كنت أتمنى أن تتصل هي ولو من أجل االطمئنان على 

 .ابنتها

دمعت عين كريم  أخفض السيد محمود رأسه خجال،

 :وهو يبوح بما يجيش في صدره

_أنا ال أشعر بوجود زوجتي في بيتي، تعلمت من أبي 

 لو غابت أظلم البيت! روح البيت ودفاه، أن الزوجة هي

ال ، مشكلتي أن ابنتي مشكلتي ليست في طعام أو شراب

تفتقد الجو تكف عن رسم أم وأب يعانقون طفلتهم، 

لذلك رفضت أن تأتي جليسة أطفال األسري والترابط، 

 تتعلق بالجليسة وتنسى أمها!حتى ال لتخدمها، 

 قال السيد محمود بإصرار:

 لن أسمح لها بهدم بيتها._البد أن تتغير سها وتتعلم، 

 

الفيال  إلىن يأتي أن وعد السيد محمود أبعد  خرج كريم

وأن يحاول من أجل  بيتهم إلىليصطحب زوجته  مساء  

أن يخلق جو أسري ويحاول إصالح وتغيير  ابنته

ن يشرب فيه قهوته جلس أكافيه اعتاد  إلىذهب  ،زوجته
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تطل عليها التي تسكن تلك الشجرة أمل العصافير التي يت

لفة واالنسجام بينهم، عش صغير به الحظ األ، الشرفة

بعض الحب ثم  لتقطر بعيدا تطيم تاألعصافير صغار 

تلك الفطرة ، ظل متأمال تعود لتضعه في فم صغارها

َر عليها الطير  تتعلم ذلك، ليس لديها  نأدون التي فُط 

رائحة  مَ شتَ انهم يتصرفون بتلقائية، إ، عقل تفكر به

 .من تلك العش الصغير ةالمنبعث والرحمةمودة ال

منبعثة من  ونظرات دافئةكم تهون علينا لمسات حانية 

تحقيق  ى، تعيننا علتحتوي ضعفنا وتجبر كسرناقلوب 

ن ألنا ، كيف نا وتقودنا لتحقيق السالم النفسيالمنا تدعمُ أ

فعنا وتديد تصفق وتشجع  ؟كتفيناى يد تربت علبال  نحيا

يد دافئة  !يد تمسح العبرات وقت الشدائد ؟ماماألإلى 

 من قهوته ةرشف كريم رتشفمنا فتطيب،  اتتحسس آال

ولكنها تبعث في نفسه مذاق محبب كحياته فوجدها ُمرة 

 ،ل بعد فقدهأمبصيص  ىه قد يعثر علنأ، شعر له

شفق أ !ةالمعتم من بين ُظلُمات الليل منيرا القمر ُيسطعف

 .ها اليأستي كب لروحه ال علي

وقدي شموع أو جاهدي ،سركأ حرريوال تيأسي "

ن أمتخذا قراره  قفو ،ظلمة الروح ءلتضيالمحبة 

يسعي فيها لتحقيق  خيرةأ ةيعطي لنفسه وسها فرص
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بعد  يرضي بالعيش وحيدان فهو ل ،من جديد حلمه معها

 .ناآل

 

 

 

 

 

 

 "الفصل السادس" 

 نبتة حب

تستنشق  في شرفة منزلها هيامفي المساء جلست السيدة 

، دخل خالد حول السور المزروعةعطر زهور الفل 

مام خالته مبتسما كعادته يداعب أجلس حامال القهوة 

، جلس أمامها هالفنجاقدم لها  ،مر ماأكأنه يفكر في لحيته 

مدى سألها عن شق البخار المتصاعد من فنجاله، يستن

ها تعرفهم منذ أخبرته أنمعرفتها بنرمين ونور تنهدت 

في البناية نعومة أظافرهن، والدهم أول من استأجر 

 وقتها، توفى والدهم فيعندما كان اإليجار القديم شائع 

نرمين ثم أكملت أمهم تربيتهم حتى صارت  صغرهم 
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في ذات  مرضت أمهم مرض شديدفي الثانوية العامة 

عبد الرحمن لخطبة نور فرحبت  الوقت الذي تقدم فيه

 أمها بتلك الزيجة حتى تفرح بابنتها قبل أن تالقي ربها

وقبل موعد  وتوفيت بعد أن عقد على نور بيومين

أصر زوجها على إتمام الزيجة في الزفاف بأسبوع، 

لزفاف ألنه حجز تذاكر سفر له ولزوجته، أتم اموعدها 

أما نرمين هربت ، دون مراعاة لشعور المسكينة نور

 فقامت بنقل أوراقمن العيش بمفردها في شقة والديها 

إلى جامعة اإلسكندرية وعاشت في المدينة  ملفها

 ا.الجامعية لتأنس برفقة زميالته

 

 السيدة هيام ثم استطردت قائلة:تنهدت 

ودون أن يتعرف كل منهم على  "زواج نور تم بسرعة

اكتشفت بعد الزواج أن كالهما مختلف خصال اآلخر ف

الطباع، فهو متحرر ألقصى درجة وهي تعيش حياتها 

 "بضوابط شرعية

 سألها متعجبا:

 ؟_ولم تزوجها منذ البداية

 لنا يجلس عنده معظم الوقت، كان _كان له صديق جار  

عنها فازداد تعلقا كثيرا حاول التقرب منها فصدته يراها 
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لفتاة كيف  فتقدم لخطبتها إلشباع فضوله ناحيتها، بها

ازدادت مثلها أن ترفضه! شق عليه األمر تصور ذلك، 

األمور بينهم حدة حينما طلب منها أن ترافقه حفالته 

ورحالته فامتنعت نور عن ذلك رغبة منها أن المختلطة 

ه، لم يتمتعا بالخروج وحدهما دون أصدقاءه أو صديقات

لعمله أسبوعين ثم يعود لقضاء يعجبه األمر فكان يسافر 

في مشكالت وصدامات حتى وصل به األمر أجازته 

 لضربها.

 سألها خالد:

 _ولماذا لم تطلب الطالق منه؟

االنفصال فعليا لكن تدهور _بعد مدة كانت قد قررت 

عمله ونالت منه خسائر كثيرة حتى اضطر لبيع شقته 

فرفضت أن تتركه في هذه والعيش في شقة والديها 

سقط من أعلى مبني ه حتى جاء يوم ، تحملتالظروف

  كان يشرف على بناءه ومات.

 ثم  سألها:تأثر خالد قليال 

 ؟_وما تخصص نرمين

 .وتوليد ءنساأمراض _

 :ثم قالضحك خالد 
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 العم كمال!وتستعيني بها للكشف على _

 ضحكت وقالت:

 _كثيرا ما أنقذته في مرضه حتى قبل دخولها كلية الطب

 ؟إذن أخبريني، هل هي مرتبطة_

 لمعت عين هيام ثم ابتسمت:

 .ال_ 

وعلى ثغرها ابتسامة سكتت قليال ناظرة في عين خالد 

 :ماكرة

 _لماذا كل تلك األسئلة؟!

 مازحا: أجاب

اركنا في المجمع أحاول جمع معلومات عنها لتش_

 الطبي؟

 ثم أشاح بوجهه بعيد عنها وقال:

 _وال ضير لو شاركتني داري.

 :علت ضحكات السيدة هيام ثم قالت

 هي ال تختلف عنك، ال تكف عن المزاح مثلك تماما._
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لزواج اآلن، أريد التعرف عليها أكثر، ولست مستعد _

 وضعته في العيادة الجديدة، فما رأيك؟فكل ما أملك 

 .نرمين، هي تختار الدين والخلقب معرفتيمن واقع _

 ؟وما العمل اآلن_

 .اخطبها اآلن حتى تتيسر أمورك_

 

 

 سهم نور في قلب العتمة""

، ألفت وسها يتناولن الغذاء تجلسالطعام  مائدةى عل

س ابنته وجلس أالسالم وقبل رى عليهم ألق والدهادخل 

 طعاممن ال فرغوا أنبعد ، ليتناول الطعامكرسيه  ىعل

 ها:لى سإنظر 

 قابلني كريم اليوم_

 فأكمل قائال: ترقبب نظرت إليه سها

 ويود عودتك لدارك._اعتذر عما صدر منه 

 قالت سها باستنكار:

 بكل تلك السهولة يا أبي!_
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ما صدر منه ما هو إال رد فعل كريم يحبك و_

 لفعلت أكثر من ذلك. ؛الستفزازك، لو كنت مكانه

 :على أسنانها تضغطوهي سها قالت 

 استطاع أن يكسب ودك كعادته._

 قال محمود مهونا عليها:

_أنا أضع مصلحتك وابنتك فوق كل شيء، كما أنه وافق 

 الدادة ساعتين كل يوم لتساعدك.على حضور 

بيها، أمن موقف غرفتها حانقة سها إلى انصرفت 

 لحقت ابنتها.ثم  ةنظرات غاضب زوجهاإلى لفت أنظرت 
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نور التي كانت فتحت ، في منزل نور رن جرس الباب   

ها ثم تنتظر زيارة دينا زميلتها في الشركة، رحبت ب

 :ابتسامة عريضةنظرت لها طويال ب

وجهك خال  من مساحيق التجميل! ما أجملك! لقد _

 . ُحسناازددت  

 ؟يعي_أتقولين ذلك لتشج

 ما أقول إال الصدق. يشهد هللا بلى،_

 :معنت النظر فيهاأوبحب  نور ثم عانقتها

من ترك شيئا هلل عوضه خيرا  ، حقايا دينا أنا سعيدة بك  _

 سبحان ربي وجهك يشع جماال وبراءة أطفال.منه و

 وقالت:ثم دارت دينا حول نفسها 

 ؟!ألم يلفت انتباهك شيئا آخر_
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قالت بحماسة وانبهار  ،متفحصةنظرت لها نور 

 ه:مصفق

 يا صديقة العمر، ثبتك  هللا فستان واسع! ما أحالك  _

 وأعانك.

، أنت  جزاك  هللا خيرا عني يا نور، أنت  صاحبة الفضل_

  زدت  من يقيني في هللا بعد ضعفي.من 

ن إ" اآلية،  مثل الخير داخلك،  فقط ذكرتك حبيبتي_

 "الذكرى تنفع المؤمنين 

 ثم قالت: ابتسمت دينا

 ؟كيف حال ريم_

 في تحسن._الحمد هلل 

وا يتبادلن الحوار ثم ريم وجلس ىدخلت دينا لتطمئن عل

 :فأجابت رن هاتف نور

، في كيف حالك يا أمي )وعليكم السالم.. الحمد هلل

 انتظارك(

 :غلقت الخط وقفت ديناأثم 

 يبدو أن هناك ضيف قادم، استأذنك في االنصراف_
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في  ودستهصغير به مبلغ من المال ثم اخرجت ظرف 

 يد نور ثم قالت:

 ._هذه هدية بسيطة من الزمالء في العمل أرسلوها معي

 :مازحة رفضت نور في بادئ األمر فقالت دينا

رفضك الهدية سيغضب الزمالء وأنا ال أتحمل _

 .غضبهم

 ضحكت نور مقهقهه:

 لن تتغيري يا دينا._

 ثم قالت بحرج: أخذته نور بعد إلحاح من دينا

 جزاكم هللا خيرا_

رن جرس الباب فتحركت دينا سريعا نحوه وسلمت  

، هيام سيدةالخلت ، دنور واستأذنت باالنصرافى عل

دخلت نور ، نرمين ىلت نور ثم جلست وسألت علقب  

ن ماما هيام بالخارج فقامت أخبرتها أغرفة نرمين و

 جلسوا، لترحب بهاسريعا وهندمت مالبسها وخرجت 

ثم  رخاآل ىثالثتهم يتحاورن ويطمئن كل منهم عل

 بسعادة:نظرت هيام لنرمين 

  العرسان.أصبحت  عروس يا نرمين يتهافت عليك  _



 76 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

خجلت نرمين  ،ليه إابتسمت نور وكأنها فهمت ما ترمي 

 :بارتباك ثم قالتنتيها وجت وتورد

 ، ومن هو؟خير يا أمي_

 خيرة:األ ثم قالتمقهقهين  نور وهيامضحكت 

، يتمنى لو تفكرين في األمر وتعطيه _ خالد ابن اختي

.  الفرصة ليتعرف عليك 

نور التفتت ناحية فتحت نرمين فمها غير مستوعبة ثم 

 :ثم قالت خر بنظرها لهيامأوعادت مرة 

 . ليس لدي مانع من التفكير لكني ال أملك الوقت للتفكير_

ن إال يعلمون  عينهمأ دمعت ىضحكت نور وهيام حت

، ظل م دموع الفرحأكانت دموع من فرط الضحك 

ى ، كانت تتمنخاصة  نورثالثتهم ينتظرون تلك اللحظة 

 وكانت لها خير ما ساندتها اتفرح بأختها التي كثير أن

خر، السيدة كل منهم يرى ما ينقصه في فرحة اآل ،عون

عماق أة زواج فتاة تربت في ن تشعر بفرحأهيام تتمني 

، عوضتها عن تلك الفجوة دون كابنتهاقلبها فصار حبها 

تها بالنسبة لها حالة من أخما نور فزواج أ، تشعر أن

فتجعله يرفرف فرحا سوف تكسو قلبها االطمئنان 

في مرآتها  لنفسها التي تراها كلما نظرتبرفيقة الحياة 

رض أهن كالنبتة التي ُغرزت في ، كأنهما توأمتان
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ها معا لتخفف فتقاسموجمعتهم ظروف قاسية  ،جدباء

 .مرارة الحياةرى خاألى علكل منهن 

 

 "عودة"

ريني حامال باقة من الورد، مام فيال محمود الدأكريم 

محمود بيه ستقبله ا ،حد الخدمأرن الجرس ففتح له 

، خبر سها بحضور كريمن يأم همر احدأبترحاب و

 ىن تسلم علأبيها أمرها أ، بوجه عبوسزلت سها ن

يقدم لها باقة  ةبابتسامالذى وقف بدوره يستقبلها زوجها 

دون اهتمام  جانبا، وضعت سها باقة الورد الورد معتذرا

، شعر كريم بخيبة وبداية غير مبشرة بغروروجلست 

أخبرها أنه لموقف، اعتذر لها وفتحدث محاوال تغيير ا

دادتها لتساعدها شرط أن يدفع راتبها سيقبل بحضور 

، حاول إقناعها أن الحياة ستحلو لو من ماله الخاص

حاولت التقرب منه مثلما يتقرب منها، أن تلين معه 

  .الحديث وتترفع عن معاملته بغرور

واكتفت بهز رأسها بالموافقة،  باستخفافنظرت له سها 

كان كريم ، تستعد وتقوم بتجهيز حقيبتها أنرها والدها أم

 ربت ،فائدةن ما قاله بال أمهموما يشعر  لألرض ناظرا  

 مهونا. كتفهى محمود بيه عل
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ينتظر سها في السيارة لقام كريم وسلم عليه وانصرف 

، قاد السيارة بكلمةنطق ن تأكبت بجانبه دون خرجت ور

زلت ن ،بيتهم فتح باب السيارة لسها إلىوعندما وصل 

دخلوا  ،وصعد خلفهايبة ليه، حمل الحقإن تنظر أدون 

 سرعتأالتي بلطف مسك يد سها  ،غلق البابأشقتهم 

فأوقفها،  لتدخل غرفتها بسحب يدها من بين أصابعه 

 :يعانقها وقال وهوعتاب ب منظر لها كري

 .اشتقت لك  يا حبيبتي_

 زفرتاقترب منها ليُقب  ل جبينها فأبعدته سها ولم ترد ف

 :بتأفف الهواء الذي مأل رئتيها ثم قالت

 دعني أنام فأنا متعبة للغاية._

 يتأمل تعبيرات وجهها الجامدة:نظر كريم لها 

 ألم يكفيك  ثالث سنوات في بيت  لَم كل هذا الجفاء، _

 واحد نعيش كالغرباء.

ثم دخلت غرفتها  بضجر خرآفي اتجاه  بصرهاأشاحت ب

 األريكة ىكريم عل ى، ارتمبعنف بغلقت الباأو

ن يتم أفرك جبينه ورأسه غير مصدق  المجاورة له

يعرف ما هي تهمته، ظل  أندون  باإلعدامالحكم عليه 

ولماذا تحملت  عليهن كانت ال تحبه فلماذا وافقت إيفكر 

ن تعيش في أ ذنب لها سنوات وانجبت منه طفله ال سبع
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ى ركعتين،  ، قام من مجلسه توضأ وصلةرة مفككأس

لخير، فتح اإلى  يهديهو يهدي زوجته أنظل يدعو هللا 

خبار لديه خر األآظل يتابع  ،الفيس بوك ىحسابه عل

الشخصية وظل  اصفحته ىوجد خواطر نشرتها نور عل

 :جبتهأعمقوله  إلىوصل أن  إلىيقلب فيها 

 

وإال كان  ال يستحقها "ال تقدم عواطفك بسخاء لشخص  

 الندم حليفك، تعلم كيف تختار"

 #لقائلها

 

نها مرت بكثير  أفي صفحة نور شعر  توغلظل يقرأ وي

وكلمات حروف  إلىم لجعلها تحول ذلك األ لم مامن األ

؟ ، ال يعلم لماذا لو يتحدث معهالها، َود  تُنَف  س عما بداخ

شخص ما ، ننجذب للنفس لمحادثة الغرباءتميل احيانا أ

 غريبنا لوربما يجيش في صدال تربطنا به صلة، نبوح 

و أ،كأن تتصل برقم ال تعرفه وتبكي  ءشيال يعلم عنا 

ال غرقتك وترسلها لشخص أ بهمومتكتب رسالة مليئة 

حد سيشعر بما يدور أن ال أتعلم جيدا  ألنكتعرفه 

 رادته، فكتب:مستسلما  إليراسلها وجد نفسه  !داخلك



 80 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

ي نأنعلمه أ، كل ما ك  يإلُر الكلمات مني تف  علم لماذا أ"ال 

شعر بخيبة وخزالن قلبي أروحي، يحرق شعر ببركان أ

ال مفر منه،  يالذليم هرب من الواقع األأالمحطم، 

كالغريق الذي جده، أحاول التمسك بطوق النجاة فال أ

 روحيإيجاد ستطيع أ، ال يتشبث بالهواء فيسقط

 ،خروناآلى كطفل  صغير تاه عن والديه، يخش، الممزقة

، ينادي وتخنقه خلفهئ يبحث عن وجه مألوف يختب فيظل

يخرج منه  أنيصيح دون العبرات ويقيده الشجن، 

 ، فهل من مجيب؟حدأو يخرج منه وال يسمعه أ، الصوت

 نجو بروحي ؟أهل من دليل يرشدني كيف 

 

نغمتها فتحت  تسمعالتي نور  إلىوصلت الرسالة  

صندوق رسائلها، قرأت الرسالة لترى من حطم صمت 

ترد أ ا  ، احتارت كثيرةبتمعن مرة واثنان غير مصدق

ن ذلك ينافي أتعلم جيدا  !!هكذامعلق مر م تترك األأعليه 

 فؤادهاالتي المست شغاف  ظلت تنظر لرسالته مبادئها،

لكن  ال يتالعبنه أعلم ، تحالهل ه ورق قلبهاشفقت عليأ

نه لم يكتب لها هي دون غيرها أتعلم  كما ؟ما شأنها به

 إلىلقي نظرة ، تفكار داخلهاتصارعت األ، من فراغ

ال تعلم  في حيرة رسالته إلىسجادتها ومصحفها وتنظر 
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 استئذانتشعر بضعفه الذي يتسلل من كلماته دون لماذا 

 :خرى منهأقطع تفكيرها رسالة 

آبية  ،بها بشر ثال يعبن النجوم عالية في السماء أ علمُ أ"

 الكوني تغير مسارها ى أن، تخشلكواكبتختلط با أن

تسير ، تنفسها واختبأوارت الذي عاهدت ربها عليه، 

ذلك ى فأعانتها الكواكُب علن تلتفت، أدون ها اتمسارفي 

نورها  بعض رادتألكن فما اقتربت منها كل القرب 

يعود ى حته لتزيل عنها ظلمات الليل التي تهتدي ب

 "شمسها سطوع

  

نه أ، تشعر هيإلفهمت ما يرمي رسائله  إلىنظرت نور 

؟! ولكن بأي صفه سقف همومهعندها  رينهال هايحتاج

ن تغلق أمجاال للمراسلة فكرت قليال في ن تفتح أال يمكن 

شعرت لكنها ضعفت لضعفه  ،وتتجاهل رسائله حسابها

كما اتكأت  ن روحها مالت قليال ليجد ثمة من يتكئ عليهأ

انتها يدها وسطرت كلمات في رسالة خ ،عليه من قبل

 اها:وحفكان له 

 

، ضعفها الحزنأهزيلة ، تنزف آالما  روحا  ى"السالم عل

اليأس،  بحورفي  تمل وغرقضاع منها األنفس   إلى
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فما  ،واستمدي قوت ك من هللا ،أال تخافي وال تحزني

ن أراد أم سقف روحكم الذي تقي أنتستطيع  النجوم

لُ ينقض،  ، فاهلل م اعوجاج ظهوركمن تقو   أ لها وال يح  

تخسر  أنضعف من أيراقب النجوم والكواكب وهي 

 ال غيره. نيس روحها وهو هللا وحدهأ

  

منها ال يعلم  الرسالةانتفض قلب كريم فرحا حينما أتته 

وخاصة حينما لمس فيها مراقبة هللا لها وخوفها ذا لما

نور جماال  ازدادت، بمجرد الرد فحسبى ه لكنه اكتفمن

 :صفحتهى عل كتبثم الرسائل  غلقأفي عينيه، 

 من وجد سقف روحنا يريد ا ىالسالُم عل"

 " ن ينقَض فأقامهأ

ي، غلقت حسابها الشخصأ، ابتسمت نور حينما قرأتها 

 يا نور؟ ي حماقة فعلت  أفي صدرها،  هبانقباضشعرت 

ن تضعي حدا أالبد  ؟! يا لحماقتك!!كيف تردين عليه

ولو بالقليل! فلماذا ، لقد وعدتي بأال تقتربي ا األمرلهذ

 ن؟!إذ
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،  نه رجل أ تناسيت   نت  أ  متزوج وله طفلة؟!غريب عنك 

؟! أمن  أنسيت    ابتعد   لتئم بعد!جراحك التي لم ت نسيت  أنت 

 ؟!يتها الحمقاءأ

 ن يا نورعودي لرشدك  اآل

 الفصل السابع

 "لقاء ووعد"

فتحت رن جرس الباب  مساء  الساعة الخامسة  تمام في

جلستهم في أرحبت بماما هيام وخالد ووالباب  رهف

بهي أهيام غرفة نور لترى نرمين في دخلت  ،الصالون

الذي زينته بعض الورود  اصورة، زادها فستانه

 يذال الوردي حجابهاوجمالها  إلىجماال  الصغيرة

، شائبة هال يشوبنقي وجهها ،  كالمالئكة تبدو جعلها

 خرجت ماما هيام مع نور التي رحبت بخالد ثم تبعتهم

وجلست بجوار ألقت السالم  ،استحياء ىنرمين تمشي عل

الدماء تتصاعد ، كانت خالدهيام في الكرسي المقابل ل

 .وجنتيها إلى

 :المطبخ ناحيةوهي تتجه  قالت هيام بحماس

 سأقوم بعمل القهوة. أين مكان البن يا نور،_
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تعلقت في يد نور واختفيا في المطبخ، كانت نرمين 

 مرة دون ألولها خالد يلإنظر  ،بارتباكصابعها أتفرك 

ابتسم في رضا وكأنه  ،ولو للحظةيغض بصره عنها  أن

وتقوست التي طالت  الكثيفةتأمل رموشها ، وجد ضالته

امه أمن سقطت أعنها يوم  تذكر كلمات خطها في دفتره

حبات النمش تناثرت  ني حينما رأيتُ إ"و جرَ الدَ  ىعل

عسل وحينما غوصُت في ، ذاب قلبيكاللؤلؤ  خديك   ىعل

حولي  ءشيكل  تشبع منه روحي،عينيك اشتهيته ولم 

 حاولت ليك  إفر مني وسقط  ؛قلبي الإكان في موضعه 

وانتفض  ي، اخترق ضلوعالسيطرة عليه لكني فشلت

ا وصرت تائهعيناي   سكر حسنكألقد ويحُق له، ثائرا 

 ليتالقىعينها في خجل رمين نرفعت  "ال بكإهتدى أال 

خفضتها في حياء وكأن أ ىها حتيغاص في عين، العينان

خفضت بصرها خجال، أحينما الشمس مالت للغروب 

 :تنحنح قائال بحماس

 كيف حالك يا دكتورة؟_

 من حنجرتها بصعوبة:خراج صوتها إ حاولت نرمين

 .بخير ،الحمد هلل _

 :ن يخفف وطأة خجلها فقال مداعباأحاول 

 ؟طفالألكا َرجهل ما زلت  تجرين على الدَ _
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الغمازة  الستار عن تلكلتزيح بخجل ابتسمت نرمين 

ابتسامتها ف، الغائرة في خديها فاخترقت حجاب قلبه

 ىألق لوى تمن ،تنعش الروحالتي  كنسمات الربيع الهادئة

لتستقر  التي ألقت سهامها نغزتاهامداعبا عليها المزيد 

 "في قلبه

 :ثم قال مبتسما   سكت خالد هنيهة

 ؟استخارة صليت  هل _

 بإيجاب فأكمل خالد: ثم هزت رأسهاارتبكت نرمين 

  أمس.أنا أيضا صليتها وحلمت بك  _

 :حديثه اكملف ابتسمت في خجل ولم تنطق بكلمة واحدة

، وقت تخرجي لم يكن لدي المقدرة سنانطبيب أ_انا 

_شأني شأن أي طالب_ عملت كثيرا في  لفتح عيادة

إلى جانب شغلي الحكومي، كل ما مجمعات خيرية 

عيادتي الجديدة،  فيجمعته في السنوات السابقة وضعته 

لدي أختين متزوجات  ي،أجتهد من أجل تحقيق حلم

، متوفية ووالدي موظف متقاعد والدتي،  بأعوام يكبرني

 تعرف عليها.حدثيني عن نرمين كي أ

قالت في و الالمعةثم رفعت عينيها تنحنحت نرمين 

 :استرسال
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 ألنهلم أرى والدي ، أنا في السنة السادسة، كلية الطب_

 توفت والدتي أيضا بعد توفى قبل والدتي بقليل،

ي أقارب والدب ةعرفيس لدي م، لالثانوية العامة تجاوزي

ولي خال واحد مسافر ابتعدوا واحدا تلو اآلخر، 

، بالخارج أراه كل خمس سنوات مرة لو عاد إلى مصر

ثم أعود كل فترة  الطالبات المغترباتأعيش في سكن 

 لقضاء يومين مع نور، هي سندي الوحيد في الحياة.

 ةفرت منها دمع وشعرت بغصة أخنقتها، قالت كلماتها

مد نظر لها خالد بعطف ، لكنها لم تستطع حاولت حبسها

 عطاه لها ثم قال بحنو:أخرج منديال أيده في جيبه و

غير راض  عن تلك سواء وافقت  بي أو رفضتي أنا _

 الدموع، امسحي وجهك.

ن مسكت المنديل مسحت عينيها إشعرت بالخجل وما 

 :ةازحت مثم قال

 تفرغ مناديلك.يبدو أنك تخشى أن _

 :ثم قال مراوغا   ضحك خالد

 بأكثر من تسعة مناديل._ال تحلمين 
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 إنضحكت نرمين ضحكتها الطفولية البريئة التي ما 

الصمت  عم   تبسم ضاحكا،ف داعبت سمعهذنه أرنت في 

 ثم كسرت هذا الصمت نرمين:للحظات 

 هل تدخن؟_

 :الساحرة بابتسامتهطمئنها  

 ._ال

 وران الصمت وكأنه حقا باطمئنانخفضت رأسها أ

شعر خيرة أنظر إليها خالد نظرة ، عالمة الرضا

 قائال: فهم    القبولمنها  ستشف خالدا ،االرتياح ناحيتهاب

 ؟بماذا حلمتألن تسأليني _

 : رض خجلة وقالتاألإلى نظرت 

 !؟ بماذا_

  تسقين زهورا بيضاء زرعتها في شرفة منزلي.رأيتك  _

 :وقالت بفضولابتسمت نرمين 

 ؟وهل حقا لديك زهور بيضاء في شرفتك_

 :قال ضاحكا

 .ال أملك الُشرفة من األساس_

 كمل بهدوء:أليها متفحصا مالمحها وإنظر 
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مسكن سأمأل شرفته للكني اتخذت قرار فور امتالكي _

 زهورا بيضاء.

أذن ابتسم وماما هيام ف ن تناديأستأذنته خجلت نرمين فا

لسوا جميعا والكيك وجقهوة يحملون الوا خرج، بذلكلها 

فابتسمت  خالدوجه ى علة رضا هيام ابتسام الحظت

 قهوةنور وغمزت لها بعينها ثم تناولوا ال إلىهيام 

غلقت نور الباب ثم أ ،داره إلىوانصرف كل منهم 

 لهفة :بقائلة  بسرعةختها أ إلىالتفتت 

 ؟كيف الحال يا عزيزتي_

 :قالتثم  بخجلن يابتسمت نرم

 الجو حار جدا افتحي النافذة._

قطع ضحكاتها  مقهقهه ضحكات متتاليةضحكت نور 

 :مسرعةفوجدت رقم هيام فردت ، هاتفرنين ال

 "إن شاء هللا، سأبلغك في أقرب وقت .."حقا!

 وظلت تقفزنرمين غلقت نور الخط ومسكت يد أ

 :وقالت ثم سكنت قليال كاألطفال ةكضاح

ونقرأ  ليتعرفوا عليك   خالد ينتظر ردك حتى يأتي بأهله_

 .اإلسكندريةقبل سفرك  الفاتحة

 .نور.. أنا سعيدة لكني خائفة_
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 دعابة:ثم سكتت هنيهة وتكلمت بجدية يشوبها 

 .من المزيد من التعرف بأسلكن ال _

ختها فرحا تتمايل أبعفوية وهي تعانق  ظلت تضحك نور

ما كل معالم همالمحى ويسرى، ارتسمت على معها يمن

 .هجةالب
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 "عودة غائب"

صر ي أمع كريم الذمنزلهم  إلىللعودة  ت حورستعدا

عالمات ، ة عليهمه مشفقأكانت يأخذ ابنته معه،  أن

 ىله وزوجته ليسوا عأن اخبرتهأ الحزن التي تعلو وجهه

حاديث لتغير حالته المزاجية أما يرام، حاولت خلق 

سوف يعود  شادييه أخن أخبرته ألكنها فشلت،  لألفضل

ن ذلك الخبر هدأ من ثورة أ، شعرت قريبا من الغربة

يعشق الجلوس مع غضبه المكظومة داخله، فهو كان 

كورنيش النيل، مباريات كرة  ىالسمر علخيه، جلسات أ

ليه الكثير من الذكريات إي كانت تجمعهم، توارد القدم الت

 .لحياته مذاق خاص قديما أضافتالتي 

، وجد المنزل مرتب حور برفقةمنزله  إلىعاد كريم 

 :كوثرغير العادة، استقبلته دادة ى عل

 .ستاذ كريمأيا  كهال بأ_

 .يا دادة هال بك  أ_

 أحضر لك الطعام؟هل _

 ؟!سها أين_ال شكرا، 
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 غرفتها._في 

 هل أنهيت  كل احتياجات البيت؟_

 _نعم، لم يعد سوى تحضير الطعام.

، مواعيد العمل هنا عي، سأقوم بتحضيره بنفسيا_ال د

تنتهي في الخامسة بعدما تنهين كل احتياجات سها 

 تغادرين وأنا سأتولى الباقي.

 أعزك هللا يا ولدي._

غلقت ، أتتكلم في التليفوندخل كريم غرفته فوجد سها 

، أخبرها بوصول حور ثم طلب منها الخط فور دخوله

وهو  ، أنهى حديثه معهاأن تقوم لالطمئنان عليها

،  وخرجت من الغرفةقامت سها يها، إلمتجاهال النظر 

ن ترحب به، حتى أبعصبية دون  قت الباب خلفهاأغل

 ىفتح حسابه الشخصي عل سريره ثمى استلقي كريم عل

الفيس بوك ظل يقرأ رسالة نور مرارا وتكرارا، سأل 

من  ءشيي أذا مس قلبه إ بالراحةلماذا يشعر نفسه 

جانب نور، لماذا يشعر بلذة الحروف والكلمات التي 

شعر ؟! ثقلتهاأهموما روحه فتزيل عنها  ىعلب تنسا

 ىكتب علن تقترب منه، أضاء روحه دون أ اكأنها نور

 :قبل إغالقها صفحته
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صادقة بدعوة اذكروني دمتم لنا نورا يزيل عتمتنا، "

 "الحياة تطيبفربما بذكراكم  غيبأعندما 

 خرآجانب  ىوعل ،في نوم عميق وغاصغلق هاتفه أثم 

 ، نظرت لها حورغرفة حور جلست سها بجانب ابنتها

 ألتها سها:سف بفتور

 ؟حبيبتيكيف حالك يا _

 أجابت حور بجمود:

 بخير._

ن حالها يقول السمها نظرات عتاب وإلى أنظرت حور 

تركتن  لجدتي  مي حينما احتجت اليك  أين كنت  يا أ

 ؟ ونسيتني

 :محاولة خلق جو من المرح قالت سها

 أنا ذاهبة إلى النادي، هيا استعدي لنخرج معا._

 ، أود الجلوس معك هنا.خروجال رغبة لي في ال_

 سها جبينها:قضبت 

 ا؟لماذ_

، فسكتت سها لم تلتفت حور لسؤالها وكأنها لم تسمعها

 قليال ثم قالت:



 93 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

، دادة كوثر كما _ تشائين يا عزيزتي، لن أتأخر عليك 

 لو احتجت  شيء.بالخارج 

تستعد  دادة كوثرلتجد  خرجت سها من غرفة حور

 لفت فسألتها باندهاش:أ السيدة منزلإلى للذهاب 

 ؟أين ذاهبة يا دادة_

الفيال، أستاذ كريم أمرني باالنصراف في سأعود إلى _

 الساعة الخامسة.

 :خرجت سها زفيرا بغضبأ

أطعميها اجلسي مع حور حتى أعود من الخارج، _

 جيدا.

ر ثم قالت كوثتعجبت دادة قالتها وانصرفت بسرعة، 

 :باندهاش

 بنيتي.يا  أمرك_
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صديقاتها وضحكاتهم سها برفقة  تجلس ي الناديف    

 إحدىقالت  عنظار الجميأمما جعلهم محط علو بصخب ت

 :صديقاتها

 .ال تسمحي له أن يقيدكأحسنت  التصرف يا سها، _

 :خرىأردت 

 رجعي لهذه الدرجة!_لم يبدو عليه في بادئ األمر أنه 

 ردت سها:

 تصور أنه سيضيق علي الحياة هكذا._لم أكن أ

 :هاصديقات دىإحردت 

الطالق وتحرري وما يجبرك على هذه الحياة! اطلبي  _

 وهناك من يتمنى العيش معك.من قيده 

 "ثم غمزت بعينها" 

 ردت سها بحيرة:

 _أصر أبي على عودتي كما أنني ال أريد خسارة ابنتي.
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 تجلس بجوارها: صديقهردت 

ولَم الخسارة إذن، ألم تري صافي صديقتنا تطلقت _

، ابنتك بحريتها، وأطفالها معهاومعها طفلين، تعيش 

 .ستعيش في قصر والدك وستتولى الدادة أمورها

 ردت سها :

 _كريم ليس سهال لهذه الدرجة، كما أن حور متعلقة به.

تزورك وحتى لو عاشت مع أبيها، ستربيها جدتها و_ 

 كل فترة، يبدو أنك متعلقة به ال حور.

 قالت سها :

كُف عن هذا المزاح، أنت  تعلمي جيدا أنني وكريم _

 .لكني لن أستطيع التخلي عن ابنتيمختلفين تماما، 

 ردت صديقتها:

، فهو ال _إذن فلتصبري أو تغيري ما تربيتي عليه

 ات العليا.يعرف كيف يعيش أبناء الطبق

 :بما فيهم سها التي وقفت واستأذنتضحك الجميع 

 .قبل أن يستيقظ كريم_لقد تأخرت، البد أن أعود 

 خذتها دون علمهأخرجت سها لتركب سيارة كريم التي 

فتحت الباب وركبت فوجدت وتركتها في جراج النادي، 
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عت  ،كريم بجانبها ، نظر صرخةمنها  دوتولمرآه  فُز 

ن يتفوه أدون  ةسرع بأقصىقاد السيارة ثم  لها كريم

مكان في منطقة المقطم، مكان إلى وصل ى بكلمة حت

، قالت كثرأحد مما جعلها تخشاه أبه  رال يمفارغ تماما 

 بخوف:

 ؟لماذا أتيت بي إلى هنا_

 :بخوفوكأنها لم تتكلم، صرخت لم يُرد كريم 

 ؟أود العودة لداري_

 رد كريم بكل هدوء:

 .كضيع نفسي بسببأأن  نال تستحقيأنت  _ال تخافي، 

 ؟الناء  إذنلماذا أتيت بي في هذا المكان _

جئت  ،كل يومحتى ال يحترق قلب ابنتي بمنازعاتنا _

 متى سيصفو عيشنا؟ بك  إلى هنا ألعلم

 :ردت سها بتحد  

تتحكم في خروجي ومالبسي وحتى ، ت السببأن_

 أصدقائي وكأني طفلة.

 ؟ قيودوهل خوفي عليك  _

 . أنا لم أعتاد ذلك في بيت أبي_
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 بالتغيير. أخبرتك في البداية أنني رجل غيور، وعدتين  _

 !_حاولت وفشلت، أتجلدني بطباعي التي تربيت عليها

 أنا لست مقتنعة بأفكارك الرجعية التي تقودني لها.

فلتحاولي ثانية ولنقف على أرض وسط بيني وبينك، _

 تحبيني.لو كنت  حقا 

ردت  خرآازدردت سها ريقها وحولت بصرها في اتجاه 

 بارتباك:

 .ولم أستطع_حاولت ... حاولت 

 ؟!تحبيني _حاولت  

 :مجرى الحوار غيرت سهاأشاحت بوجهها بعيدا ثم 

 .فلتتخلى عن غيرتك ؟!من أجليت أن تتغير ماذا لمول_

 _أتخلى عن كوني رجال!

 سكتت ولم ترد فقال بنفاذ صبر:

،  فائدة من المناقشة، طفح الكيل _لألسف ال منك 

حسب، لكن أرجوك  سأحاول التعايش من أجل ابنتي ف

 حاولي االهتمام بها. 

 _أنا أفعل كل ما في وسعي.
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 ،ن كالمه لن يقدم جديدأيعلم جيدا بحنق، ها يلإ كريم نظر

مسرعا كأنه منزله إلى دار مقود السيارة ثم توجه أ

 موصده بواب، كل األفي عروقه   يسابق غليان دمائه

يري العمر يسير بال حياة، كيف الحياة بال  ،مامهأ

، جل البقاءأ؟! التنفس الذى يجعل القلب يدق من تنفس

ما ُخل قنا لنحيا  ،ونسنبقي؟! كيف نحيا وحدنا بال ولمن سَ 

خلق هللا آدم وخلق من ضلعه  حواء لتؤنس  ،وحدنا

 ن يحيا بال حواء!أ.. فكيف لبني آدم وحدته

فدخل لينام معها  ةطفلته نائمبيته وجد إلى صل كريم و

تذكر المفكرة التي شرد قليال، ، في السرير المقابل لها

 ،يوم الحادث بجانب حور المستشفىنسيتها نور في 

كانت عبارة عن ، تقلب بين صفحاتهاظل يوفتحها 

كتب وروايات قرأتها ى مالحظات تم تدوينها تعليقا عل

 ..عنوانى يه علنور، ابتسم حين وقعت عين

 ،من الماضي ءشيتحترق النجوم" حركت داخله  ى"حت

حمد خالد أ تذكر سلسلة ما وراء الطبيعة لكاتبه المفضل

ها تعشق كثر حينما وجدأتوفيق، اتسعت ابتسامته 

ظل  ،بسيط يجمعها به جعله يأنس بفكرها ءشيته، اكتاب

ن وصل أ إلى، باستمتاعكل رواية ى يقرأ تعليقاتها عل

 بعنوان ..صفحه إلى 
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 جعلني اقرأ" حقا  ي .. بي الروحأ"مات 

ه نأ ىحت ،بدقهه حروفها تصفوَ بحزن  كاتبهاكانت تنعي 

 كى لكل ذكرى حملتها داخلها مع كل رواية له،يب أنكاد 

 باالشتياقألول مرة يشعر  بكلماتها،المست نور قلبه 

 بوك. سالفي ىحسابه علفتح  ،لها

 نور بال تردد: إلى كتب

 إليك  قليال؟ هل يمكنني التحدث_

م أمعنت النظر، ترددت في الرد عليه أ، لم تصدق نور

 :بأنامل متوترة ردت ،رسائلهجاهل تت

 نعم._

 مصارحتك بشيء وأرجو أن تتفهمين موقفي.أود _

 ؟خير_

وال أستطيع منع نفسي من _أنا أشعر باالنجذاب نحوك، 

 ، هل تقبلين الزواج مني؟التقرب لك  

لم ، لم تتوقع كلماته، تستطع الكتابةلم أناملها وارتعشت 

 ..الرد يعتستط

 فكتب لها: 
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ذهنك، أحظى بفرصة، ولتكمل الصورة في _أرجو أن 

 أنا لست على وفاق مع زوجتي وأشبه بالمنفصلين.

 !ء_معذرة، لكنك ال تعرف عني شي

 أجاب مسرعا:

 بالنسبة لي. _أعدك أن تصبح ابنتيك  مثل حور تماما

ما يمنعني من االرتباط بصفة _لم أقصد ذلك، لكن هناك 

 عامة.... أنا آسفة.

 أنا متمسك بك  تحت أي ظروف._

 كثيرا. أعتذر، أنا _من الصعب أن أشرح لك

، احتقن وجه كريم بالدماء ودمعت عيناه، تمناها حقا

، الرحمةالسكن، المودة،  جزءا ما ينقصه في حياته، يفقد

 أنتمني من هللا  ،نُقصانههي كمل ن تُ أ ىوتمن ،الحب

ل في وجهه مبواب األأغلقت أبها لكنها  يعوضه خيرا

 .نبتة مشاعر لم تروى بعدداخله  ةتارك

أحبته أما نور فكانت راضية تماما عن موقفها حتى لو 

حيانا يكون الفرار من مواجهة الحقيقة خير من أ يقينا،

سرارا نحتفظ بها داخلنا يصعب التعبير أالبوح بها، 

 ألنناعالنية سرار تصبح تلك األال  ىنختبئ حتعنها، 

 خرين، هكذاام اآلأمنا الجميلة تاهتزاز صورى نخش
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ال  ى، ال تود االقتراب حتهاسوارأنور خلف  اختبأت

وجرحها لم  ليمحدهم في ذكريات الماضي األأيعبث 

 !..بعد يندمل 

 

 

 

 

 الحارق يسري في عروقيالمحلول **

 يدهابل سقط، لوال  كاد يسقط القلم 

 مع القلم** أسندتني لسقطتُ  
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 الفصل الثامن

 "التقاء"

متحمسة لذلك اليوم الذي استيقظت نرمين من نومها 

 تم التعارف بين األسرتين،سيأتي فيه إخوة خالد لي

ختها أبينما فتحت نور حقيبة ، اتجهت إلى المرحاض

وجدت ضالتها، خرجت من  أن إلىما  ءشيوبحثت عن 

 إلى ءالشي ذلك سلمتالغرفة وفتحت باب شقتها و

التي خرجت  اللحظةفي غلقته أمام الباب وأ شخص ما

 فسألتها: فيها نرمين

 ؟ن بالخارج_م

جمع ن تُ أنور وظهر عليها التوتر ثم حاولت تلعثمت 

 :الكلمات 

 ء.محصل الكهرباإنه _

غرفتها مسرعة، رن هاتفها  إلىقالتها ثم اتجهت 

 أنفوجدت رقم كريم الذي حفظته عن ظهر قلب دون 

ى قليال ثم عزمت عل ترددت، باسمهاتفها  إلىحفظه ت

 الرد:

 ._ السالم عليكم

 :أجابت حور
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.كيف حالك يا نوري _  اشتقت لك 

 :صوتهالسماع ت قليال هدأ

 حبيبتي، اشتقت لك  أكثر._

 .زيارتكم لكن أبي رفضأرغب في _

 .حاولي معه، أخبريه أن خطوبة نرمين اليوم_

والدها وقالت  إلىفرحت الصغيرة ببراءة ثم التفتت 

 بصوت خافت سمعته نور:

 "فلتوافق يا أبي،  أرغب في حضور خطوبة نيمو" 

ن قالت إلى أالخط  ىوانتظرت عل لبراءتهاابتسمت نور 

 :مهللة

 الموعد.، سآتي في لقد وافق أبي_

طلبت من  ،الخط وقامت لتستعد ليوم طويلنور لقت أغ

ثم غمزت  تذهب معها لتشتري فستانا جديدا أننرمين 

ذن رهف ألخروج همست نور في قبل ا، رهف وريم

خرجت ، التي ابتسمت قليال ثم هزت رأسها بالموافقة

استقرت ى محالت  كثيرة حت إلىختها وذهبوا أنور مع 

مر الفستان أانتهوا من  ر،بلون الكشميبسيط فستان  ىعل

المنزل  إلىوتعود به أختها  تخلعه أالصرت نور أ يالذ

ه ال وقت لديهم لتبديل المالبس مرة أنمبررة ذلك 
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 إلى زيارة خالد وأسرته فأسرعوااقترب موعد ، خرىأ

تعلم جيدا  ،نرمينرنت نور الجرس فاندهشت  ،البيت

هيام الباب  السيدة فتحت، بال مفتاح بداأ نور ال تخرج أن

، بهي صورها دون تكلفأ، رأت نرمين في ةمبتسم

دون أي  خدودها الوردية وشفتاها التي تكتظ بالحمرة

كل ذلك ونرمين تكسوها ، ، عانقتها بشدةمساحيق تجميل

ة خالد يرتدي بدلحالة من االندهاش، فجأة ظهر خلفها 

 قال في خفة: كحلية

 البيت بيتكم، يا مرحبا بكم._

ما حولها من زينة معلقة في  ةدخلت نرمين غير مصدق

وكرسيين  الذهبيوبالونات باللون  شقةال سقف

 إلىوباقة ورد بينهم، دمعت عيناها ونظرت للعروسين 

قدمت  ،خفته عنهاأالسر الذي ب فطنتختها وكأنها أ

 ،وود ةبفرحوعانقوها  حد ما إلىفتاتان تشبهان خالد 

ورحبت بهما ودخلت لتُسل  م ابتسمت نرمين في خجل 

، عينيه تنبثق منوالسعادة بدوره فابتسم لها والده ى عل

قال  ،طراف الحديث في سعادةأجلس الجميع يتبادلن 

 :موجها كالمه لنرمين ونورمامهم جميعا أخالد 

لذلك أنا كما شرحت لكم خالتي هيام كل ظروفي، _

تة الس لوسأرتب أموري خالاستأذنكم في إيجار شقة 
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القادمة لتجهيز غرفتين منها واألشياء التي  أشهر

بعد الزواج سنحتاجها في أول حياتنا ثم أستكمل البقية 

، فما وأعدك يا نرمين أنني سأجعلها قصرا حتى تليق بك  

   رأيك؟

خجل،  فرحة، المشاعرشعرت نرمين بخليط من 

كثر ثم هزت رأسها أا يهرتبكت واحمرت وجنتا

كان فرح الجميع بذلك وخاصة خالد الذي ، بالموافقة

تفكيرها، كان يعلم جيدا  ى طريقةصائبا في الحكم عل

ال تهتم بالماديات  فأكمل حديثه متحمسا وهو يمد ا أنه

، اندهشت يرةيده في جيبه مخرجا علبة قطيفة صغ

زيارتهم سوف تكون لمجرد ن أتظن  نرمين وكانت

مها أها حينما تذكرت يكثر، لمعت عينأالتعارف ليس 

،  الفرحة، ألجمتها ستكون سعيدة في ذلك اليومكانت وكم 

مع نور، وحدها من  ىكانت تتبادل نظرات ذات معن

العين في  ةزاحم قلبها، لمعتشعر بخليط المشاعر الذي 

ن تتحرك أ، دار حديث بينهم دون مونظرة طويلة جمعته

وتركوا حيزا كبيرا فارغا  المن غادرو، اشتياق شفاههم

 كان كل ،اليوم ةالناس بفرح ىولأكانوا  ،الحياةفي 

من عين  ةدمعسقطت ، حالمهم تتلخص في تلك اللحظةأ

ختها وقبلت أقبلت ناحية أنور سارعت بمسحها ثم 

 .ابأصابعهجلست بجانبها متشبثة ، جبينها
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من الذهب منها خاتم  ظهرفتح خالد العلبة القطيفة لي

 دليال بالغا، كان وسطه فصا  المعاأبيض يتألأل في األ

، لها خالد حينما غمزَ  وقه الرفيع، قامت هيامذ ىعل

، علت صبع نرمين بهإخذت منه الخاتم وتوجت أ

الزغاريد وعم الفرح في المكان رن جرس الباب فقامت 

خت أنور لتفتح الباب في نفس الوقت الذي قامت فيه 

التي جلجلت المكان خالد برفع صوت السماعات 

مامها أ، فتحت نور الباب فوجدت حور تقف باألناشيد

وانخفضت في خجل سلمت  عيناهماالتقت وخلفها كريم، 

، مرودعتهم للدخول رفض كريم في بادئ األ نور عليهم

 خالد، طلبتى الدكتور كمال وعل ىلكنه دخل ليسلم عل

هدية شقتها لتحضر لها  إلىن تنزل أ هيام من نور السيدة

نور وهي نزلت  ،ان تحضرها معهأنسيت نرمين التي 

غلق جارها عبد السالم أتتحسس الدرج ال تعلم لماذا 

فجأة شعرت بيد  !مام شقتهأ للمارة النور الذي ينير

تملص النفاسها حاولت أداخل الشقة وتكتُُم  إلىتجذبها 

تستغيث ولكنه كمم  ،ن تصرخأمنه فلم تستطع حاولت 

تفلتت بعض  ،ن نزع عنها نقابهاأبعد  مها جيداف

فلن يسمعها  ىالصرخات منها مستغيثة ولكن دون جدو

صوتها، هطلت  من ىعلناشيد أحد، كان صوت األأ
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نزع  ةبال رحم الدموع كاألمطار تتوسل له ولكنه

 ..خمارها فانكشف شعرها

ام شقة أم كان كريم يهبط الدرج ولكنه توقف فجأة

ت تتفل  صرخات مكتومةن سمع أفور  عبدالسالم

فلم يستطع كثر أ، تحقق من الصوت مستغيثةة صرخ

جابة إ، ظل يطرقه ولكن بال طرق الباب بعنفتمييزه، 

سمع ولكن هذه المرة سمع صوت نحيب كاألطفال 

ميز كريم صوت ،  حينما هوصالأتقطعت لها استغاثة 

فكسر النافذة الصغيرة نور حاول كسر الباب فلم يستطع 

يقيد ن أح الباب وجد رجل يحاول ومد يده وفتبالباب 

جذب كريم الرجل وسدد له ، عليها محاوال االعتداءة فتا

ر خحاول اآل ،ضاأرسقطته أمتتالية لكمات قوية 

 لكن كريم،  وفمهالتملص منه فلكم كريم بجانب عينه 

 .قدته الوعيأفخيرة أصوب له لكمة 

 ال تستطيع التحدث ترتجف من الخوفر كانت نو

، ال ووجهها غارق بالدموع غير مدركة بما يدور حولها

 !الأولماذا غطي رأسها بالخمار  رييد

 ى،يخشيها دون حجابها إلن تجرحها نظرته ى أكأن يخش

تأمل مالمحها ، ، غابت عن الوعيعليها من نفسه

صاحبة هذا الوجه أهي ! لم يكن متأكدا ةللحظة البريئ
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رأى  ؟!جيدانه لم يستطع تمييز الصوت أم أ المالئكي

 نها هي ..أعلي االرض فتأكد بجوارها  ى ملقنقابها 

 حملها كطفلة صغيرة بين ذراعيه، ساعده ضآلة جسدها

قلقا  ءالبريكان يختطف النظرات لوجهها  ،ذلك ىعل

مستغيثا التف حوله صارخا أعلى  إلى، صعد بها عليها

 .عرذالجميع في دهشة و
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ومعه إلى المستشفى حامال نور بين ذراعيه وصل كريم 

فور أن أجلسها كريم  نرمين التي ركبت بجوار أختها

، وقف ، رفض الطبيب دخولهم حتى تفيقفي سيارته

كريم حائرا، كيف يخبرها بما حدث فقطعت عليه تفكيره 

شعرت ، بكل شيءعما حدث، أخبرها كريم سائلة 

تستطع التحدث، سالت  لملما سمعته ، بالصدمةنرمين 

هول ما رأت أختها بغزارة غير مصدقة  منها الدموع

 ذات الروح الهشة الضعيفة.

ليخبرهم أنها استردت وعيها لكنها كانت خرج الطبيب 

وهي اآلن  في حالة صدمة شديدة جعلتها تفقد النطق

بعد أن تستطيع الخروج تحت تأثير المهدئ ونائمة 

، كادت قلوبهم تنخلع وهم يتطلعون إليها من تستيقظ

 زجاج نافذة غرفتها، تبدو كطفلة نائمة.خلف 

 قال كريم بتردد:

أود إخبارك بشيء قد يكون غير مناسب للظرف الذي _

 نمر به.

 فقال: ،التفتت ناحيتهمسحت وجهها ثم 

 _أنا أحب نور، وعرضت عليها الزواج لكنها رفضت.

 تخبرها باألمر من قبل،ألن نور لم اندهشت نرمين 

 فقالت بهدوء:
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 ._إن كنت أحببتها حقا فتمسك بها

 قال بترجي:

 ؟ي_وهل ستساعدينن

ليس سهال، هنا أمور ال  _سأحاول لكن اعلم أن األمر

 يحق لي البوح بها هي من تجعل نور ترفض من يتقدم

، لكن ال ، نور عاشت أيام قاسية بعد زواجهاالخطبته

 تفقد األمل.

عالمات الغيرة الجلية والسيدة هيام، بدت وصل خالد 

عن حالتها  هيام بقلق تساءلت السيدةوجه خالد،  ىعل

أنها فقدت النطق بسبب الصدمة التي فأخبرتها نرمين 

 وعانقت نرمين. تعرضت لها، بكت السيدة هيام

 خيرا:أخالد حدث ت

 ؟وما سبب تلك الصدمة، أخبرني من فضلك_

 اإلثنيناتجها  ثم ثم قص عليه ما حدث كريم ريقهازدرد 

 ،الء بأقوالهمدجراءات المحضر واإلإ إلنهاء

ثم عاد  قليال غابمن المستشفى،  خرجو استأذنهم كريم

 :ثم قال عطاها لنرمينأحامال في يده علبة صغيرة 

 الوشاح.بذلك  من فضلك، غطي وجهها_
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لمح خالد في عين ، في اندهاش النظرات عجميالتبادل 

يعرفها جيدا  تخفي خلفها مشاعر نبيلة كريم نظرة

نور  زوادخلت نرمين وهيام وجه، فأسرها في نفسه

بين اليقظة  وهيكرسي متحرك  ىعلوخرجوا بها 

 ،ريمسيارة ك إلى، وصلوا بها تحت تأثير المهدئ والنوم

، نظر خالد نرمين سندتهاأولسوها في المقعد الخلفي أج

ولحقهم  ن تركب معهمألها  مشيراهيام  السيدة إلى

 بسيارته .

لم التي كانت تغفو قليال وتستيقظ  منزل نورإلى وصلوا 

 وقفته يد كريمفأن يحملها أم خالد ، ه  الوقوفتستطع 

 بحزم: معصمه ىضاغطا عل

 سنحملها على كرسي. _
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، ما يدور حولهاكالحاضر الغائب ال تشعر بكانت نرمين 

تتقن  من الصغرلكنها كما تعودت  بكاء  ودت لو تنفجر 

خوة خالد والدكتور كمال أ ستأذنا ،وآالمهاكتمان بكائها 

واستأذن في  ممسكا بيد حورقام كريم و وانصرفوا

 :بجمود الد وقالاالنصراف، ودعه خ

 _فرصة سعيدة، لم أتشرف بمعرفتك، من أنت؟!

 كريم بتلقائية:رد 

 كريم _

 سكت قليال ثم أكمل:

 "خطيب نور"

تاركا خلفه نظرات دهشة تبادلها خالد قالها ثم انصرف 

 مع السيدة هيام ونرمين.
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 الفصل التاسع

 غصة في القلب

ال أصغيرته أكد على ن أبعد  منزله إلىوصل كريم 

مام الالب أسها جالسة  كانت ،ما حدثم ء  شيبسها  خبرت

 سألته:إليه ببرود ثم ، التفتت توب

 لماذا تأخرت؟_

 بال مباالة:رد كريم 

 ذلك؟! هل يُهمك_

 ؟ أين كانت ابنتي ولماذا تأخرتيهمني معرفة _

 ؟!ولماذا لم تهاتفيها_

 ارتبكت سها قليال:

 رقم هاتفها.. هاتفي أضاع كل األرقام.نسيت _

 :كريم بسخرية

 حسنا، هل تتذكري اسم ابنتك؟_

 زفرت بضيق ثم قالت بفضول:

 ؟!ما هذه اإلصابات التي في وجهك_

 :بال مباالةكريم 
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 تشاجرت مع أحدهم كاد يصدم سيارتي._

غرفة حور ليجدها تغط في نوم  إلىتوجه غلق الباب وأ

ن قلبه أ، يشعر علي السرير المجاور لها ىعميق، استلق

نه ألول مرة يشعر أ إالره ، رغم األلم الذى يعتصينبض

، تذكر وجه نور نه حقا يتنفسأ جعلته يتيقن بدقاته التي

كم  !يا لرقة مالمحها ،ابتسم ابتسامه خفيفة، المالئكي

 المسدلتذكر شعرها  ،بكثيرصغر من عمرها أتبدو 

نعم  ،حرقت قلبهأ، دموعها المتوسلة التي كتفها ىعل

 ىن يرأقبل  ىقلبه حت شغاف نها امتلكتأن يعترف اآل

نها أفي حياتها فعلته قرار  صوبأن أشعر  ،مالمحها

 ب.جمالها بالنقا خفتأ
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في نور  وساعدتيقظت نرمين ستاالظهر  مع أذان

صلت  ،الصالة لتؤديالسرير  ىجلستها علأالوضوء ثم 

، انتهت نرمين من نور بعينيها والدموع تنهمر منها

مان، ختها وتبثها األأ رأس ىصالتها ظلت تمسح عل

 لها مطمئنة:قالت 

أنت  بخير، ال تقلقي، البد أن تكوني قوية وتجتازي _

 الصدمة.تلك 

 :ةبابتسامكملت أسكتت قليال ثم 

 "أحبابك يتمنون شفائك العاجل"

إلى عينها وتسللت الدموع من بين جفنيها  نور غمضتأ 

 .استسلمت لمفعول المهدئ ونامتن أ

، كان صوت مألوف ، ردت نرمين رن هاتف نور برقم

تحدث الي حد ما لكنها لم تستطع تمييز الصوت جيدا، 

يطمئن  أنراد أ القلق الشديد،ى نبرته ويبدو عل كريم

، طلب من نرمين رقم الطبيب النفسي الذى نور ىعل

، نور اعتادت زيارته من آن آلخرأمس أن خبرته أ

سوف تتصل به  انهأنه صديق الدكتور كمال وأ أخبرته

 .. معه ن يتواصلأصر أبنفسه لكن كريم  وسيأتي

دخلت  ،لتحضر الفطورغلقت نرمين الخط ثم قامت أ

 قاظهاإي، حاولوا ريم ورهفبرفقة غرفة نور  إلى
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أمامها  ءشيالال  إلىتنظر  مفزوعةقامت بلطف، لكنها 

، احتضنتها نرمين يحاول الفتك بها وكأنها ترى وحش

 إلى، ساعدتها في الذهاب  الطمأنينةمن  ءشيبقوة تبثها 

ثم الباب  إلىشارت نور أوتبديل مالبسها  دورة المياه

رهف وريم محاولة التحدث ولكن لم تسعفها كلماتها  إلى

 هدأتها ة،كلمي أال يشكل خرج الصوت منها متقطعا 

 :اطمأنتهنرمين و

جبان، والباب مغلق ال تقلقي يا حبيبتي، لقد هرب ال_

 .جيدا

يحاولون خلق جو مرح، يطعمونها في جلسوا حولها 

، كانت  يتحرك لها ساكنال، ىفمها ولكن دون جدو

نظرتها تخترق حدود المكان، رن هاتفها  ة،شارد

 :أجابتفنظرت نرمين فوجدت رقم كريم ف

 "لك أستاذ كريم في انتظاركم.. شكرا .."وعليك السالم

 

 إلى رنظرت نو، إلى غرفتهمخرجت رهف وريم 

جابت عنها نرمين دون أوعينيها بها تساؤالت نرمين 

 ن تسأل:أ

 بنفسه.أن يأتي بالطبيب صر أ_استاذ كريم 
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حينما  قضبت نور حاجبيها، هطلت الدموع من عينيها

، حاولت نرمين تذكرت أنه أنقذها من براثن عبد السالم

ن تغير أ، حاولت مهونة هاكتف ىلع، ربتت التخفيف عنها

آلمت ذلك القلب مسار تفكيرها الشارد في تفاصيل 

معها وعن موقفه النبيل ظلت تتحدث عن كريم  ،ءالبري

وأنه لم يتركها حتى اطمئن على حالها، التفتت ناحية 

ضاحكة ثم الوشاح الملقى بجانبها ثم قذفتها على أختها 

 قالت:

كما ، ولثمك  به_رفض خروجك بال نقاب فأتى بوشاح 

 أنه أخبر خالد أنه خطيبك.

بعد ما سمعته، كأنها  ىحت دون حراككانت نور شاردة 

مام أبيأس تحاول التماسك نرمين  تنهدت، خرآفي عالم 

، رن جرس سود ونقابهاسدال الصالة األإ هابستألوتها أخ

، فقالت فوجدت خالد وماما هيام الباب فقامت وفتحت

 نرمين بخجل:

، أستاذ كريم أحضر الطبيب وهو كدت أتصل بك  اآلن_

 قادم في الطريق.

 ،لسانها ىشعر خالد بالغيرة لمجرد نطق اسم كريم عل

خالد ونرمين  ىغرفة نور بينما بق إلىهيام  السيدة خلتد

فاستأذنته من الحرج  ءبشيفي الصالة، شعرت نرمين 
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جرس الباب  رن ،العصيرلتحضر المطبخ  إلىودخلت 

، دخلت لطبيبرحب بكريم وبا ليفتح الباب خالدقام 

لتتأكد من تغطية وجهها بالنقاب ثم ختها أنرمين لغرفة 

بيض الشيب األ غزى رحبت بالدكتور حسام الذي

جلس ، دخلت معه نرمين وجلست بجانب نور، هأسر

 ما تشعر بهتحاول كتابة نور كثيرا وجعلها  إلىيتحدث 

ما حدث  قص عليه، كان كريم قد لكنها لم تستطع

وكون فكرة عامة عن التشخيص خرج من   باألمس

 ثم قال:غرفتها 

نتيجة التعرض جزئي نطق  ننور مصابة بفقدا _

أتابع ة،  ستتحسن مع مرور الوقت وسوف لصدمة نفسي

 حالتها بجلسات أسبوعية حتى تعود لحالتها الطبيعية.

 .ستأذنهم في االنصرافاثم كتب الدواء المناسب لها 

نور قبل  يطمئن علىن أهيام كريم من السيدة استأذن 

، جلس كريم غرفة نورإلى فدخلت معه  نصرفي أن

 حرقتأمن عينيها  ةدمع سقطتبقلب  منفطر، مامها أ

فرصة الجلست هيام بجانب الباب لتعطيه  ،فؤاده

 .نور دون حرج إلىحدث للت

 :حزينةبابتسامة  إليهاقال كريم موجها كالمه 
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،مازالت قضيتي بين يديك  _  ، فلتحكم  فيها بما شئت 

، أرفع دعوى استئناف وسأظل  لن أتخلى عنك   حتى تمل  

رفضي حتى تعودي كسابق عهدك وأسمع أسباب 

 باإلعدام.. وبعدها ال يهم إن حكمتي علي   كبصوت  

 

نظرت له بضعف ثم  ،كريم ناحيةسها أرفعت ر 

ا تساقطت عبراتها تباع   أخرى،خفضت بصرها مرة أ

 .ابتل نقابهاى حت

 كمل كريم برجاء:أ

 ، كوني بخير من أجلي.أرجوك  ال تبك  _

حبيسة تأبي  ةوفي عينيه دمعخرج كريم من غرفة نور 

 رهأمح فتضال ي ىا حتمسرع  النزول، استأذن وانصرف 

فقد استأذن مديره لمدة ساعة، عاد عمله  إلىتجه كريم ا

ه عن غل  عمله الذي نجح سنوات طوال في شَ لينهمك في 

ه عن غل  تصرفات سها وسوء معاملتها له ولم ينجح في شَ 

خرج هاتفه أ، ، كان مشتت التفكيرصابهاأوما  نور

يعمل في  عميل مهم يتعامل مع البنك ىواتصل عل

ى يتولسه أنخر خبره اآلأف ،الشرطة، قص عليه ما حدث

 .مر بنفسهاأل
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خرج أ ه،عمل أنهى _له بالنسبة_بعد ساعات  طالت 

حد أتح الخط ولم يُجب فُ هاتف نور فَ  ىعل هاتفه واتصل

 :قال كريم

 _السالم عليكم ........

خبره أ، شعر بقلبه يدق جابة،إظل الخط مفتوح دون 

 :، فقالرنها نوأحدسه 

 حتى في صمتك وصال._

شغلها  يحاول نأفكرة  رأسهسكت قليال ثم لمعت في 

ظل يحكي  ذلك الحادث اللعين،حتى تنسى  بأمور حياته

 :متحمسالها وهي تستمع قال 

الذي يمتص من عقلي جهدا  من عملي انتهيت_أنا اآلن 

وبيانات عمالء وعمليات حسابية  أرقام، كبيرا

أنني أرى أرقام تتراقص حولي وتوقيعات كثيرة حتى 

، ثم أعود للمنزل سريعا ألُعد بعد االنتهاء من العمل

تفضل الوجبات السريعة لدرجة أن حور  طعاما شهيا

ومساء  أتوجه ناحية صالة األلعاب الرياضية  أكثر منه،

ويعتبر أفضل مكان أقضي فيه وقتي وأفرغ طاقتي في 

لبيت أللهو مع حور قليال ثم نخلد ثم أعود ل رفع األثقال

 إلى النوم.
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 ىالهاتف عل ةفوجدتها واضعدخلت نرمين غرفة نور 

، ذنها وشاردة بعيدا، نظرتها جامدة ال يتحرك لها جفنأ

 الهاتف ثم قالت: فأخذت

 _السالم عليكم

 قائال:فتنحنح  بالحرجعر كريم ش

كنت فقط أود االطمئنان إن كنتم  _وعليكم السالم ... 

 .تحتاجون شيئا ألحضره لكم

 .جزاك هللا خيرا أستاذ كريم_

عداد الطعام إنشغلت نرمين في ثم أنهت المكالمة وا

والمدة التي قضتها هنا في القاهرة تذكرت دراستها 

رجت من المطبخ لُتراجع بعض ، خضاعت منها الكثيرأ

الباب ففتحت لتجد هيام الدروس مع ريم، رن جرس 

 معها سألتها هيام:تطمئن عليها، جلست 

 متى ستعودين لدراستك؟_

 :قالت نرمين

 ._كل ما يشغل تفكيري اآلن نور، ال يهمني دراستي

لكنها تهمني، عودي إلى اإلسكندرية لمتابعة كليتك _

 والبنات، سأتولى أمرهن، ولتأت  أمر نور واتركي لي 

 في العطلة األسبوعية.
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في المساء جلس كريم بجانب ابنته يساعدها في استذكار 

، استعدت جاوزت العاشرةدروسها، كانت الساعة ت

 تستطيع االستيقاظ مبكراى حور لالستسالم للنوم حت

، كان يبدو عليها عالمات شحوب واكتئاب للمدرسة

 :حاول كريم التحدث معها

  يا عزيزتي؟ماذا بك  _

 يا أبي.  ءال شي_

ولكن سرعان ما فشلت حاولت حور االبتسام بصعوبة 

 :قضب كريم جبينه مصطنعافي ذلك 

 ألسنا أصدقاء؟!_

 :كمل قائالأثم  هنيهةكريم سكت 

؟ أخبريني ماذا بك  لماذا _  ؟تمنعين الدموع في مقلتيك 

قالت حور وهي تمسح ،  دامعة العينيننظرت له حور 

 خديها: ىعبراتها التي سالت عل

سارة حينما أتت أمها اليوم للمدرسة _رأيت صديقتي 

وتجري معها ، عانقتها بشدة وجلست تداعبها لتستلمها

لتحبها أمها في فناء المدرسة، وددت لو سألتها ماذا تفعل 

 هكذا ألفعل مثلها؟!
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، شطرين قلبهكالسيف الذي شق كان وقع كلماتها عليه 

  ذراعيه ال يعلم لم يستطع الرد عليها، فقط احتواها بين 

، لم يجد كلمات تسد أيحتويها أم تحتويه رغم صغرها

لحنان  العاطشةزهرة هم المشاعر التي تحتاجها تلك النَ

 ، سكت قليال ثم قال:مها أ

ء تمنحيني _أخبريني يا حور، هل أنا أحبك مقابل شي

 إياه؟!

 :ببراءة ردت حور

 ال_

_إذن أنت  ال تحتاجي لفعل شيء كي تحبك أمك، ألنها 

لكن كل منا يعبر  ودائما ما تخبرني بذلك، بالفعل تحبك

 عن حبه بطريقته الخاصة.

شغلها ي أنحاول كريم ،  سها بعدم اقتناعأهزت حور ر

ألقاها كتفيه و ىعلأم وحملها الموضوع برمته ، فقا عن

علت ضحكاتها  ىسريرها وظل يدغدغها حت على

غفت في نوم  أن إلى ، جلس بجانبهاالمختلطة بحزن

 .. عميق

جلس ينتظر سها التي خرجت  ،الصالةإلى خرج كريم 

يجد نور  أنآمال الفيس  ىفتح حسابه علن تخبره أدون 

نه أكانت ال تتوقع  و دخلت سها ،ولكن خابت آماله
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، بجمودنظرة نظر اليها ، ، قام واقترب منهاينتظرها

رجعت للخلف  ،نفه منهاأحينما قرب  ارتبكت قليال

نها متسائلة أذواضعة القليل من خصالت شعرها خلف 

 بارتباك:

 ماذا بك؟_

 :ورمقها بنظرة غضبكريم عينيه  ضيق

 !!أشتم رائحة سجائر_

 كثر:أارتبكت سها 

أن  بمالبسي بسبب علقتالرائحة ماذا؟!! يبدو أن _

سائق السيارة األجرة الذي أقلني إلى هنا كان يدخن 

صديقتي التي كنت أجلس معها في الكافي ، وأيضا بنهم

  مدخنة.شوب 

بهدوء وكأن  وأسرها في نفسه ثم قال، كريم بشكرمقها 

 :لم يعد يطيق الصبر عليها

أحب أن ترافق زوجتي امرأة مدخنة، وال أحب  أنا ال_

 سهر بالخارج.ال

 :ضغط علي كلماتهعينه في عينيها وثم ثبت 

 ألنها تنهار بدونك. أعطي وقتك البنتك_
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لق الباب بعنف مما جعل سها أغدخل كريم غرفة ابنته و

فتح  السرير المجاور لحور ثم  ى، استلقي علتنتفض

 :الفيس بوك وكتب ىحسابه الشخصي عل

 

في الَمنام  لَعَل  ل قاء   ..  إ ن ي أَلَهوى النَوَم في َغير  حين ه  و

 يَكونُ 

ثُني األَحالُم إ ن ي أَراُكمُ                                                                                                          فَيا لَيَت أَحالَم الَمنام  يَقينُ ..  تَُحد  
 "قيس بن ذريح"

سها نوم عميق، فتحت غلق عينيه وغاص في أكتبها و

 ىعل ىباب الغرفة بهدوء فوجدته نائما وهاتفه ملق

 ،رضتتحسس األ أصابعهاطراف أ ىدخلت عل،  صدره

الفيس  ىحسابه الشخصي عل ه لترىالتقطت هاتف

، ما كتبه منذ قليل، رفعت حاجبيها في شك مفتوحا قرأت

 يكتبلمن ، جفتن بحار الحب بينهم قد أهي تعلم جيدا 

ق رسائله وتح صندلف فضولهادفعها  !إذن ياته وكلماتهأب

ولكنها خاضعة مع نور حاولت فتحها  ةلتجد محادث

 مريب،  حساسإداخلها  يبدأت تسر، لخاصية التشفير

لديه حاولت البحث عن  سماء المتصلينأقائمة فتحت 

ن أ إلىصدقاء ة األئمبحثت في قا اسم نور فلم تجده،

صفحتها الشخصية ال يوجد  إلى ، دخلتوجدت اسم نور
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لم تستطيع  ووظيفتهاعنها سوى المؤهل  ةمعلومات كثير

ن أخشيت ،  خرى عنهاأي معلومات أ إلىالوصول 

تركته فأغلقته ويستيقظ كريم ويرى هاتفه في يدها 

حدثت  ،فكار تتسارع في ذهنهاواألبجانبه وخرجت 

ربما  هنأتذمرت حينما شعرت  ذافلمانها ال تحبه أنفسها 

لماذا جعل محادثته معها  ؟!خرىأفي حياته امرأه 

بيات الشعرية والخواطر التي صار ما هذه األ؟ مشفرة

خرى؟! ضحكت أهل يحب  حته؟!صف ىيكتبها عل

 !!ثانيةليحب  والأحب أبداخلها وهل بسخرية وقالت 

بغيرة تسري شعرت  ،دارت محادثة بينها وبين نفسها

هما مختلفان تماما ومن أنعترف تمرة  ألول ،في عروقها

ه كان مجرد أنتعلم جيدا  الصعب حدوث نقطة التقاء،

خسرت  ولكنوربحته رهان بينها وبين صديقاتها 

ذن الغيرة تلتهم قلبها إ، هي ال تحبه فلماذا سعادتها

 ءشين يؤخذ منها أهي لم تعتاد كالنيران المتأججة، 

لم نشعر  ،ءشيتنتصر في كل ن أرغم عنها، اعتادت 

لمجرد شعورنا و أن يمتلكها الغير أال بعد إياء شبقيمة األ

ى تدافع بكل ما فيها حت نألم تعد ملكنا  قررت  بأنها

،  ها امتلكته يوماأنظنت  ءشيأال تفقد لمجرد ، تنتصر

الفيس بوك وسجلت اسم الشركة  ىحفظت اسم نور عل

 .التي تعمل بها
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 الفصل العاشر

 "فراق"

وبيدها طبق ملئ في منزل نور دخلت نرمين 

ختها أوكوب حليب، جلست بجانب  تبالساندويتشا

 كانت نور تبتسم،  محاولة إضحاكهاطعمتها في فمها أو

طعامها تنحنحت قليال ثم إانتهت نرمين من  ىبهدوء حت

 :قالت بحرج

، وددت أن أخبرك أنني سأسافر إلى اإلسكندرية _نور

مهمة  وأوراق اليوم، أحتاج أبحاثوسأعود في نفس غدا 

 . يتمن غرف

ليها نور محاولة التحدث ولكن خرجت منها إالتفتت 

من حرفين  ةولو كلمى الحروف مبتورة ال تشكل حت

 ألنهانظرت لها نرمين بفرح ة هزت رأسها أنها موافقف

 تلك الواقعة قالت بمرح:لم تسمع صوتها منذ 

عودي كسابق أنني سأغادر؟ ألهذه الدرجة أنت  سعيدة _

عهدك وأعدك أنني سأغادر حينما تقولين يا نيمو كما 

 .اعتدت منك  

ختها فعانقتها أكتف ى ابتسمت نور في صمت وربتت عل

،  خرظال ساكنين كأن كل منهما يحتاج دعم اآل،  رىخاأل

 .كل منهما يلعب دورين السند والمسنود
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أخبرتها أن بعدها قامت نرمين واستأذنت نور لتنام 

، مسكت السيدة هيام ستكون برفقتها حتى تعود نرمين

رأت  ىفتحت حساب الفيس بوك قلبت فيه حتنور هاتفها 

حسابه الشخصي، ى كريم علالقصيدة التي كتبها 

هم أخبرنه أدفاعه عنها، تذكرت ابتسمت قليال وتذكرت 

، لمست باقة الورد التي وضعتها نرمين نها خطيبتهأ

فتحت البريد الوارد فوجدت لمزهرية بجانبها في ا

 من كريم كتب فيها:تين فتحت االولي وكانت رسال

نت  حلم أ، كمعالحياة ظى بى أححت ال أذوق غمضا  "

" يعطينأ ،يبالنسبة ل  الفرصة ألتنفس .. أرجوك 

مع نفسها  لكنها لن تُخلف عهدهابه حقا  كان قلبها تعلق 

فكرة االقتراب فتعدل عن .. فهي دائما تتذكر الماضي 

 هشة، كانت في تلك المرحلة لم،يكفي المزيد من األ

غلقت رسالته وفتحت أ، ءشيعلي  ىضعيفة ال تقو

خرى وكانت من شخص ليس لديها في قائمة الرسالة األ

 مكتوب فيها: "يميردالسها " باسمكانت ،  صدقاءاأل

، لن أكرر ابنتيك   ىعل كنت  تخافينعن كريم لو  ابتعدي"

 مرة أخرى"تحذيري 

اسم تذكرت ى قرأت االسم حتة غلقت الرسالة منزعجأ

نوال حينما السيدة زوجة كريم التي تعرفت عليها عند 
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، قررت قطع قامت بزيارة حور بعد حادث االتوبيس

بكريم نهائيا وعدم الرد عليه حتى ال يزداد تعلقه صلتها 

تحاول التمسك به لديها عهد  بها، فهي على أية حال

 ظرف لن تترك قلبها ليتعذب مرة أخرى.تحت أي 

 

  

شقة نور طرقت إلى في صباح اليوم التالي صعدت هيام 

، ضحكت هيام بُخبث وفتحت نرمين ُمرحبة بهاالباب 

 مصطنع :

باألسفل _خالد متجه لإلسكندرية أيضا وينتظرك 

 لتركبوا القطار معا.

 :ردت نرمين بفرحة يشوبها توتر

 ذلك؟! كيف _أتمزحين يا أمي

.ال تضيعين الوقت_  ، هيا استعد 

زالت ما ختها لتجدها أابتسمت نرمين ودخلت غرفة 

ين كالمالئكة بدلت ت، دخلت غرفة الطفلتين النائمنائمة

 ىجالسا عل حملت حقيبتها ونزلت لتجد خالدمالبسها و

، ابتسم حينما رآها بهاتفه يتسلىبجانب الباب  كرسي
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خرى بتسمت هي األا ،وسرعان ما اخفض بصره عنها

 .مشيرا لها بالنزول سه، هز رأبخجل

وفتح الباب الخلفي لنرمين ثم شار خالد الي التاكسي أ

سمع همسا  ،فتح الباب االمامي وركب بجانب السائق

في نفسه وقال دعاء الخلف فابتسم  خافت يأتي من

حينما وجد في  نفسيةبراحة شعر  ،ةركوب السيار

هللا لها في كل وقت وحين، استشعارها بمراقبة نرمين 

 باسمالشعور باألنس باهلل حينما يلهث  إلىنسان يصل اإل

ا إذ ىحتور حياته حين نومه واستيقاظه أمهللا في كل 

 ى، حتومساءه، صباحه ، خروجه ودخوله لبيتهتقل ب ليال

اذا  ىحت، ذا ركب السيارةإ، و هبط منهأذا صعد الدرج إ

، في ودخول السوقزيارة المريض ى سافر وعاد، حت

هللا عليه وسلم ال  ىالحزن والفرح، كان الرسول صل

 ىا القإذ ىحت،  بداأف عن ذكر هللا، يدعو هللا دائما ويكُ 

مور السابق ، لم يفتر عن الدعاء لحظة في كل األعدو

 .ذكرها

ذا إكيف ف،  الحديث معهحبيبه قليال سعد ب إلىمن تحدث 

وحده الذي له الحب الخالص والتعلق  يث هللكان الحد

نعبده بكل جوارحنا، اللسان ينطق والقلب بدي األ

ذا بغضنا إحببنا في هللا وأ ؛حببناأا إذ ىحت، قد   صَ يُ 

 .شخص بغضناه في هللا
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عربة إلى وصعدا معا  ، نزالةالمحط إلىخيرا أوصال 

غ رنرمين لتجلس في الكرسي الفا إلىشار خالد أالقطار 

 تحرك القطار ،اآلخرالجانب في  جلس هوة، فتا جوارب

عن موعد  سألهاف نزال من القطار،  وصالى حت سريعا

سكن  إلىثم نها ستذهب للكلية أفأخبرته ، رجوعها

 وتعود..غراضها أتجمع  الباتالط

 :وقال بحرجحمرة  إلىتغير لون وجهه قليال 

 ل؟التواص تسهيلهل يمكننا تبادل أرقام الهاتف ل_

 ،ا وسجلت رقمه ثم طلبتهخرجت هاتفهأ ،بحرجشعرت 

 فابتسم:  هاتفهشاشة ى ظهر رقمها عل

 هاتفي. رقممثل   رقامثالثة أ رآخ _

النظر  ى، كان يتحاشنغزتاهاوظهرت  بخجلابتسمت 

السماء  عانقتدقات قلبهم العالية  ،يضا  أليها وهي إ

نبتة حب بريئة بفرحة لميالد شعة الشمس تتألأل ألت عفج

 ه وانصرفت.ثم استأذنت ودعته نرمين بينهم،

وقت  رَ صُ ن قَ إو ىلماذا بعد كل لقاء البد من وداع، حت

 همهُ الغياب فإنه يؤلم، شعور بالوحشة واالحتياج ال يسد نَ

ال بنقيضه، إ ءالشيال يحلو مزاق ، لماذا ال حرارة اللقاءإ
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ذا إ، لكن تذوقه ذا اعتدناإفنحن ال نشعر بحالوة العسل 

 .لح زاد شوقنا لتذوق العسلالم   تذوقنا

 

باب  ىطرقات عل ىاستيقظت سها من نومها عل     

اعتادت تكاسل وفتحت الباب الذي بامت ق ،غرفتها

 بغضب:قال  ،مامهاأ، وجدت كريم واقفا ه بالمفتاحقغالإ

 ؟فتاحلماذا تغلقين الباب بالم  _

 .كنت أبدل مالبسي أمس ونسيت أن أفتحه قبل نومي_

جمع  الغرفة دخلو زاحها جانباأنظر لها كريم بشك ثم 

غرفة  إلىوكل ما يخصه بالغرفة ونقله كل مالبسه 

بعض االسطوانات التي خرى متذكرا أثم عاد مرة   ابنته

كان يحتفظ بها في صندوق صغير فوق تخص عمله 

فأخذ الكرسي وصعد ن تعبث بها حور أخشية  خزانةال

السجائر  من علبليحمل الصندوق ولكنه تفاجأ ب هفوق

في وجه  مبعنف وألقاه م، التقطهة فوق الدوالبقداحو

 بغضب:صرخ فيها  فجأة،  سها التي تغير لون وجهها

تُكف   عن  نزانة، ألماذا تفعل السجائر فوق الخ_

 ؟التدخين

 :جذبها من ذراعها
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 ها من أجل ابنتك؟!ألم تعديني من قبل بالتوقف عن_

 اعها من بين يديه وقالت بغضب:ذرنفضت سها 

، وماذا _ستكسر يدي أيها المجنون، اتركني وشأني

 .أعني لك لتحاسبني

_تعني لي أم ابنتي التي ال أحب أن تراك  تعيشين في 

ومن وصحتك التي ائتمنني عليها والدك، ، كل ذلك القبح

 !المفترض أنك  قدوة البنتك

وشأني،  يبكل ذلك القبح طلقني واتركن يإذا كنت تران_

 سأهتم بها وسأربيها أفضل منك. ابنتي

 ضحك كريم بسخرية:

ا إلى اهتمامك ابنتك تموت كل يوم عطش  ستربيها! _

ال تعرفين عنها شيء، لن أتركها  وأنت  الهية في حياتك

 للسفر بها للخارج. رتُ لك  أبدا حتى لو اضطر

ال طلقني  لتربطني بك،_مجنون لو كنت تتخذها حجة 

 أرغب في العيش هنا في هذا السجن.

 :نظر لها كريم باشمئزاز

_سأطلقك مقابل تنازلك عن حضانة البنت اآلن عند 

  .المحامي
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 نظرت له سها بسخرية:

ة! لن أتمسك بك هل تعتقد أنك تلوي ذراعي بتلك الحج_

واحدة وسأنال حريتي منك وسأتزوج من يليق  لحظة

 بي.

 ثم قال: غيظهيكظم  أنكريم  حاول

 حريتك مقابل _أشكرك يا ابنة األصول، سأعطيك  

  ة.، أو اتركك كالُمعلقتنازلك عن الحضانة

 فكرت في كالمه:نظرت له سها بخوف ثم 

 للتنازل اآلن. _أنا موافقة، وعلى أتم االستعداد

ودخل غرفة ابنته خرج كريم من الغرفة وبدل مالبسه 

 إلىيقظها وبدل مالبسها، نظرت سها أ، ليجدها نائمة

 خطوة ىعل بلةقمُ ها أنهو حور وشعرت بالضعف قليال

يدعم موقفها ن القانون ألكنها تعلم جيدا  لم تدرسها جيدا

، يمكنها استردادها وقتما لو تنازلت عن حضانتها ىحت

 شاءت.

بينما  جدتها إلىصعدت ، نوال السيدة منزل إلىوصلوا 

محامي لينتهي من اجراءات  إلىاتجه كريم وسها 

 .التنازل عن حضانة الطفلة والطالق
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 طرقت باب الغرفة ،سكن الطالبات إلىذهبت نرمين     

 :مقهقهة تتناول فطورها فضحكتلتجد صديقتها  وفتحته

 ال تُكف  عن األكل!_

 وقالت: مهاضحكت 
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يس ، نحن الفتيات ل_وأنت  دائما تأتين على سيرة الطعام

 الشاورما وورق العنب خير صديق.لنا إال 

رن هاتفها ليظهر رقم  غراضهاأقامت نرمين بجمع 

عند المحطة الساعة  اطمئن عليها واتفقا أن يتقابال، خالد

سمعت صوته كلما ،  غلقا الخط،  أوالنصف الخامسة 

هو الحب الذي يتحدثون  ذاهأ، نفسها فتسأل دق قلبها

لم ؟ جنحهأهو الحب الذي يجعلنا نطير بال  أهذا ؟عنه

علقت بمن ملك مقاليد ها بين ليلة وضحاها تأن تصدق

قد وانفرط تبعثرت كأنه عُ  قلبها، شعرت بالضعف تجاهه

وتأنس  وصارت تفكر فيه في كل وقت وحينمشاعرها 

 بعد سنين طويلة من الوحدة . به

في تمام الخامسة والنصف كانت تقف نرمين في 

رأته من بعيد قادما خلف ظهرها  حقيبتها حاملةالمحطة 

شياء حقيبة كبيرة ومعدات نحوها حامال الكثير من األ

 ىعل ارتسمت ،بوكيها من الوردو للعيادة الجديدة كثيرة

 هاوجنتاها حينما اقترب من ضرجتوتة شفتيها ابتسام

 :ةوقال برق

 .تفضلي_

فقاطعها  باستحياء الوردتلتقط مدت يدها ل ، ابتسمت له

 :مداعبا
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 طعام.ال علبة_ال تفضلي 

 :فقالت يشاكسهاه أنوهي تعلم ضحكت 

 ._كنت أحاول مساعدتك ليس أكثر

 آخر متحاشي عينيها:ناظرا في اتجاه ابتسم لها 

 سيذبل الورد إن حمله غيرك، تفضلي._

ريكة أ ىثنين علجلسا اإل ،خذت الوردأمدت يدها 

 اساندويتشخرج أ، من الحقائبوبينهم الكثير االنتظار 

ظال ، وقدمه لهارائحة شوي اللحم  هرائحته ذكية تفر من

إلى االلتفات  ىمامه يتحاشأيأكالن وكل منهم ناظرا 

كانت نرمين معا، خيرا ركبا أوصل القطار  ،خراآل

 .بسعادة في صمتمتأملة بين يديها  الوردتحمل 

 

 

عَت وق   بالمحاماةكريم الذي يعمل صديق في مكتب   

طفلتها مطلقا، رن  حضانة ورقة التنازل عن ىسها عل

 :هاتفها لترد هي

  .نعم يا أمي، أنا عند المحامي لننهي إجراءات الطالق_

 :بجديةليهم المحامي إونظر  غلقت الخط،أ
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 .فكروا جيدا، هذه الطلقة الثالثة لكم_

إلى قطع كالمه صوت رنين هاتف كريم، نظر كريم 

كان والد سها قد علم  ، رد بارتباكوجهههاتفه واحمر 

 أمر كريم أن يأتي إليه.باألمر من زوجته ف

، أخبره المحامي إلىسها ثم حول بصره  إلىنظر كريم 

خرجت أثم  سهابحنق نظرت له ،  أن عليه التفكير أكثر

 .وتبعها كريم، غلقت الباب بعصبيةأخرجت و زفيرا،

دخلت سها وكريم، ارتمت سها في  قصر والدها في   

ا جلس كريم وكان يبدو مبينحضن والدتها وظلت تبكي 

، دارت المناقشات واحتدت الشديدوالدها الغضب  ىعل

وعتاب ومحاوالت للصلح  لومالكلمات ما بين غضب و

باءت بالفشل، حتى أخبره والدها أن عليهم االبتعاد قليال 

 ويكون كل منهم قادر على العودة. حتى تهدأ األمور

رن  مرت أسابيع بدأت نور في التحسن بشكل ملحوظ،  

الكالم،  ةمحاول ةمبتسم ألختهاجرس الباب فتحت نور 

 ،لكنه مفهوم على أية حالتقطع خرج منها الكالم مُ 

بأنها خرجت من غرفتها وحاولت نسيان نرمين  فرحت 

ولكن ى ننس، ال الجروح التي تترك نُدبة في النفس

 ىعل ال نُصبح عبئا   ىجل مسايرة الحياة، حتأمن  نتناسى

ر العام أخجازة إالشهور سريعة جاءت مرت ، خريناآل
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عملها ناسية ما  إلىوعادت كانت قد تحسنت نور كثيرا 

 ابنتيها سعادإ جلأقد مضي زاهدة فيما سيأتي تعيش من 

حاول كريم التواصل معها كثيرا من خالل رسائل  ،فقط

ا و االتصال بها لكنها تجاهلت كل ذلك تمامأالفيس بوك 

قلبها ليطفئ  ىسكبت الجليد علها أنال إتعلق قلبها به رغم 

متحانات اريم ورهف اجتازت ، لهيبا   اشتعل داخلها

من  ىما خالد فقد انته،  أ، ونرمين أيضابنجاح خر العامآ

سها قرابة جلست  في المجمع الطبي، تجهيزات عيادته 

بيتها بعد  إلىالشهر في منزل والدها ثم اضطرت للعودة 

 كثيرا تتغير لم ، بأيامه وفاتوالدها بذلك قبل  ىوص أن

في تلك  مشاعرهالكن كريم حاول التلطف معها مراعاة ل

 ،لكن دون فائدة مرارا الظروف، حاول التقرب منها

باإلساءة، كانت في كل مرة يتودد لها كانت تقابله 

مها هي التي أصبحت أن أبعد أكثر تعجرفا صارت 

 سدت حياتها.أف، لم تسلم من نصائحها التي توجهها
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 الفصل الحادي عشر

 "نقطة تحول"
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المتألمين *جسدي الهزيل لم يعد يحتمل، أصوات 

ويزيد من خوفي، رغم ذلك سأكتب حتى  ،حولي يزيد

 ، سأكتب من أجلها... **رمقآخر 

 

 

 

 

 

صبح قليل الكالم، نبتت أللنزول لعمله استعد كريم     

، كان كل كثر جاذبيةأ ضاف له مظهرألحيته قليال مما 

انقطاع صلته بها بنور رغم يوم يمر عليه يزداد تعلقا 

التي  بالذكرياتكان يكتفي ليها إكل السبل  أغلقت بعدما

فتح الراديو ليضيف له  ،رته، ركب سياَرت داخلهُحف  

 ..مسامعه إلى تُلقي بألحانها  غنيةأبدأت  بعض التسلية

 

 كلمتين وياك يا غايب.. ناقصنا شوية حبايب"

 ناقصنا حد يواسينا.. ةولال نظرة حنين
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 ويرتاح قلبناى هدي... علينا يطبطببلما 

 ةلسة دموعنا يا قلبي وفي..  لسة البعد مأثر فيا

 لسة البال في غيابهم شارد..  هما بيبكوا عليا ىتر ويا

 بس بنسبة كام في المية .. ن رجوعهم واردإحاسس 

 كلمتين وياك يا غايب .. ناقصنا شوية حبايب

 ناقصنا حد يواسينا ..ولال نظرة حنينة

 "يهدى ويرتاح قلبنا..  لما بيطبطب علينا

 

 يحاول تهدئة وقف قليال فجأة، الفرامل ىعل ضغط كريم

، كم لمست تلك مجددا قلبه لع فياند يالبركان الذ

 ي، ال يعلم الُسم الذعنه، ال يعلم سبب بعدها قلبه الكلمات

إلى ن يذهب أ ن، فبدال مال يستسلمأقرر  فجأة، دسته سها

إلى نور، دخل الشركة التي تعمل بها إلى عمله ذهب 

دخلت نور فُت َح باب المكتب  مكتبها فلم يجدها فانتظرها 

 ىجلست علمام مكتبها أن تنتبه من الجالس أدون 

 :كرسيها وقالت وهي ترفع رأسها بتلقائية

......... توقف الكالم فجأة لم تكن تتوقع  ــــــ_السالم علي

بدقات عالية شعر نبض قلبه ، يهاإلبدا، ظل ينظر أه مجيئ
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رد  ، فرح جدا بتحسنها،هستسمع دقات نهاأللحظة 

 مرتبكا:

 كيف حالك؟_وعليك  السالم .. 

وهي تجمع الملفات التي  ةبطريقة رسميردت هي 

 مامها:أ

_بخير الحمد هلل، هل هناك أي خدمة خاصة بالعمل 

 .ألقدمها

ليها وال إ ءالمجيكثر فلم يرتب كلماته قبل أارتبك كريم 

 سيبرر مجيئه: كيفيعلم 

 حجز رحلة عمرة._أود 

لكنها لحاله قلبها  رقنه افتعل ذلك ليراها، أفهمت نور 

 ة:دجدية شديوتعاملت ب خفت ذلكأ

 .من اختصاص أستاذة دينا_رحالت العمرة 

سكت كريم للحظات علم ،  ثم أشارت ناحية مكتب دينا

 :ن خطته فشلت فتكلم معها بوضوحأ

 ؟رغم احتياجي لك   _لماذا تتخلين عني

 قليال: توترت نور
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، _أستاذ كريم مكان العمل ال يصلح لألمور الشخصية

 أنا أعتذر عن الرد.

 !بل التواصل معكفقدت كل سُ _

  حزنا عليه قلبها اعتصر ،بعينيه الدامعتينا نظر إليه

وقالت  كلمات سها فأخفضت بصرهالكنها تذكرت 

 :بضعف

 أسباب سباب تمنعني من خوض التجربة،_الكثير من األ

ن من الصعب شرحها، حتى لو تقبلتها أنت، ل خاصة بي

 أبني سعادتي على ركام بيت آخر.

ارتبك االثنان ثم قالت نور موجهة  فجأة  دخلت دينا 

 حديثها إلى دينا:

_أستاذ كريم يستفسر عن رحالت العمرة، من فضلك 

 ر.اهتمي باألم

مكتب دينا إلى متجه  خطواتهمتثاقال يجر وقف كريم 

 :فقطعت دينا شروده مامها شارداأجلس 

 ؟الرحلة لمن_

 ازدرد ريقه ثم رد متثاقال:

 ._والدتي
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يختطف النظرات وهو دينا تشرح له العروض بدأت 

بينما تظاهرت نور بأنها نور ناحية  ألخرمن حين 

 .مشغولة في عملها

أخبرها أنه  طلبت دينا جواز السفر الخاص بوالدته

خيرة ثم أنظر كريم ناحية نور نظرة ،  سيحضره غدا

 .انصرف

استأذنت فذلك اليوم التركيز في عملها  لم تستطع نور

منزلها منهكة وكأنها تحمل  إلىوانصرفت مبكرا عادت 

صورته  ،صورة كريمذهنها  ىجباال في قلبها، تمر عل

صورته وهو حامال باقة الورد في وهو يدافع عنها، 

يحمل ابنتها مكسورة القدم صورته وهو ا،  غرفته

، شعرت سريرها، صورته وهو يدلل ابنته إلىويدخلها 

التي تدفقت  فكاريقاف سيل األإليه لم تستطع إبالحنين 

فاقت من أ، قلبهاإلى والمشاعر التي تدفقت  ذهنهاإلى 

  الذي يشاهده طفلتيها  سيمبا رتونك ىشرودها فجأة عل

 :لحظة موت والده هزها صوت األسد الصغير

 ..... الزم تقوم .... ىصحإبابا .. بابا ..بابا.... بابا.... "

 "بابا .... يال نرجع البيت

شعرت  ولمعة عيونهم بالدموع، الحظت تأثر ابنتيها " 

لكنها ال تستطيع التدخل حتى ال يتفاقم  بما يدور داخلهم
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غلقت أغرفتها ة إلى هارب قامت من مجلسها، الجرح

احتضنت وسادتها جيدا كان جسدها الهزيل يرتعد الباب 

، بكت جبينها كقطرات المطر ىوالعرق يتصبب عل

غطت وجهها بالغطاء  ،كتمت نحيبها في وسادتهاو

مام عينيها وهو أبيها أ، مرت صورة يعتصر قلبهالم واأل

صابعه في أيخلل ،  يعانقها،  يبتسم لها، يدغدغها

وينظر لها بابتسامة ألم،  ريحتض ،  وهوخصالت شعره

، فقدته كم تحتاجه في حياتهاواشتياق،   ألم فراق

غاصت في  ىظلت تبكي حتمن بعده، الفقد  تعتادوا

 .عميق ُسبات

توضأت وصلت، بحثت عن ابنتيها استيقظت من نومها 

فقد كانت  ،يراجعون حفظهم من القرآنفوجدتهم 

جلست بجانبهم وظلوا يقرأون سبوعية حصتهم األ

 رهف:ها سألتانتهوا  أنويراجعون وبعد 

 أمي...  لماذا لم تقم حور بزيارتنا؟ _

 :بوهننظرت لها نور 

 _ال أدري، لعلهم سافروا.

 _ما رأيك لو حدثتها لتأتي لنا يوما.

 ارتبكت نور ثم قالت:
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 _ال، حتى ال نزعجهم.

 _سنجرب يا أمي، أرجوك  

 :عطته لهاأمها وأجرت رهف نحو هاتف 

 اتصل  يا أمي ألحدثها._

 قلت ال يا رهف._

 ؟في شيء لماذا يا أمي، هل هي أغضبتك_

لم تستطع نور التملص منها، فتحت هاتفها وطلبت رقم 

 بثوانيبعدها  ،جابةإظل الهاتف يرن كثيرا بال  حور

ففتحت رهف الخط رن هاتف نور، ظهر اسم حور ة قليل

: 

 الم عليكم_الس

 :حور بحماسردت 

 اشتقت لكم يا رهف_

 تأت  إلينا منذ زمن؟وأنت  أيضا، لماذا لم _

 أبي يرفض._

 أخبريه أنني حدثتك وأود رؤيتك._

من  ابنتها مكبلة اللسان ال تستطيع منعها إلىنظرت نور 

، قامت لتُعد استضافة صديقتها فقد سمحت بذلك من قبل
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من ب وتحاول الهر لهم الطعام وانشغلت في علمها

شعرت بوخزة في قلبها، تريد  ..فكار في ذهنها تزاحم األ

 ن تجد من يمسح دمعتها،أهم من البكاء واأل ..ن تبكيأ

يكون لها القوة حين يغمرها الضعف، ويكون لها  من

عليه ئ تتك حدهم في قلبها الُسم ..أالترياق حين يدس 

علي شفتيها وينتظر  البسمة، يزرع حين ينحني ظهرها

 يُخلصها من تراكمات الماضي في قلبها، النبتةن تنمو أ

 ثم بها نفسها َمنيمجرد احالم تُ ،  ويكون لها المستقبل

 تنها ليست كاألخرياأتتذكر سريعا 

 

    

 

،  لهازتسقي النباتات في شرفة منكانت السيدة هيام 

خالد الذى  ىعل نادت، حظت نرمين قادمة من بعيدال

مامه وضحكتها تزين أعمل لتوه، دخلت وقفت العاد من 

 :يهاخد

 ._يا خالد

 نها تخفي شيئا سعيدا:أوأحس نظر لها خالد 

 ..ميأيا  اخير _
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جلباب في الشارع، أرجوك أحضره لقد سقط مني _

 سريعا.

 ابتسم ونظر لها باندهاش:

 ولم كل ذلك االنشراح! سأنزل ألحضره._

لبي طلب خالته، فوجئ بنرمين اتجه نحو الباب وفتحه ليُ 

وعندما رأته ارتبكت  ة كعادتهابسرعتصعد الدرج 

في  لكنها تشبثت تعثرت في ردائها وكادت تسقطو

ثار أمما  عنه ضحك خالد رغما  ، بجانبها الحديدي السور

 قال لها مداعبا:غيظ نرمين 

أشك أن رسالة الماجيستير الخاصة بك  في كيفية _

 السقوط على الدرج.

 نرمين: ضحكت

أحدهم يضع رمال ناعمة على درج  وأنا أشك أيضا أن_

 هذا الطابق كلما مررت به أسقط.

 ضحك خالد وقال وهو رافعا يديه:

 بريء من ذلك، لكني سأشكر من فعلها على أية حال._

 ثم قالت نرمين بخجل:ضحك االثنان في وقت واحد 

  ، أود الصعود.أستأذنك_
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 لم يتحرك خالد من مكانه:

 !_نرمين

 ._نعم

 :ارتبك قليال

 كنت أود استشارتك في شيء. _

 :ارتبك أكثر ثم قال متلعثما

 .خالتي هيام ستزورك مساء  _

 ،وتراجع عنهنه يود قول شيئا أخجلت نرمين وشعرت 

غلق أشقة نور بينما دخل خالد و إلى استكملت صعودها

 :بضحكة ماكرة، قالت له ةفوجد خالته مبتسمالباب 

 ؟أين الجلباب_

 حاال ألحضره. أخ، لقد نسيت.. سأنزل_ 

 :وجذبته من ذراعه ظهرت نواجذهاى حتضحكت هيام 

 لقد قذفه أحدهم لي من الشرفة، ال تنزل._

 :وقال ابتسم لها ،نظر لها خالد وقد فهم حيلتها

 .! أود إتمام القعد على نرمينميأ_يا 

 فرحت هيام:
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_أتمنى ذلك، لكن أعتقد أن نرمين سترفض حتى ال 

وليس لها مصدر دخل آخر  ها عنهايينقطع معاش والد

 لتنفق على نفسها ودراستها.

 بكل شيء، فقط اعرضي عليها األمر._سأتكفل 

حرج ألنها لم تشتري شيئا أخشى أن نتسبب لها في _

 لن تطلب منك فعل ذلك بالطبع.لزواجها و

أنا  !ونلقيها في طريقنا لماذا نخلق الصعاب أماه،_يا 

 ولتشتري ما شاءتجمعية وسأعطيها مهرها سأقبض ال

 ولنكمل ما تبقى بعد الزواج على مهل.

ني، أرى أهالي تقترض من أجل _ليت الجميع مثلكم يا بُ 

يشترون أطباقا توضع للزينة ال فائدة زواج أبنائهم ثم 

 !بنساء غارمات! والسجون مليئة منها

ي الشراء بسط بكثير لكن التقليد والمبالغة فالزواج أ_

 جعلته أكثر تعقيدا.

أمور _أتعلم، كانت هناك سيدة تأتي لمساعدتي في 

المنزل وانقطعت أخبارها فسألت عنها حتى اكتشفت 

 قروض لتزوج ابنتها.أنها ُسجنت بسبب 

ماذا يحتاج اثنان في مقتبل زواجهم _أخبريني بربك، 

 غرفة جلوس؟!سوى غرفة نوم ومطبخ و
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 ضحكت هيام ثم قالت:

مساعدة هذه السيدة بمبلغ أتدري، عندما ذهبت ألحاول _

ألنها  لم تستخدمهابشقة ابنتها كماليات  من المال وجدت

 احتياجها!فائضة عن 

لمغاالة في المهور من األسباب أقصده تحديدا، اهذا ما _

بالنسبة لي شيء لن في ارتفاع نسبة العنوسة، الرئيسية 

 !أستخدمه فلماذا أشتريه؟

 

 

 

 

ي التاب الذ ىجالسة عل، كانت غرفة ابنته إلىدخل     

، قب َل جدتها ألفت لتشغل وقتها فيما ال يُثمرهدته لها أ

مام التاب أوجلست سلمت عليه ابنته وجلس بجوارها، 

قدت روح الطفولة فكأنها كصنم متحرك، خرى أمرة 

 ىاستلق ،التلوينلرسم وواللعب وا بالجريالتي تتميز 

نظرت له  ،ن يبدل مالبسهأبجانبها وحاول النوم دون 

 :حور وكأنها تذكرت شيئا مهما
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أبي، حدثتني حور اليوم وسألتني لماذا انقطت عن _

 ؟زيارتهم

 ىوبدت علابنته  إلى، نظر منتبها   جلسته فيكريم  اعتدل

 قال بحماس: ة،شفتيه شبح ابتسام

 هل تحدثت إليك  بنفسها؟_

 اتركني أذهب لزيارتهم._نعم يا أبي، أرجوك 

 

،  عماق المحيطأ الغرق في من تنقذهكلماتها بشعر كريم 

 رئتيه إلىكسجين بكي من تدفق األتنفس كطفل ولد لتوه 

 بعد والدته، قال:

 ؟متى تودين الذهاب_

 يوم الحلوى، يوم اإلثنين._

 قال مطمئنا:

 _سأوصلك بإذن هللا.

 .._انا بحبك اوى يا كوكو

سمعت كل ما قالته ، كانت سها تقف عند باب الغرفة

غرفتها عادت إلى  وجودها،ب شعران يأحور دون 

شعلتها، ظلت أخرجت سيجارة و،  أغلقت الباب عليهاأو
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ال تدرى لَم تشعر بالغيرة وهي تنفث دخانها في الهواء 

ن تبقي معه من أ ؛ها فحسبيبأوصية  نفذت، ال تحبه

 يفكر في امرأة ظلت تفكر كيف تجعله الل طفلتها، أج

 ىحساس امتالكه ال ينفك عنها، لم تعتاد علإخرى، كان أ

 ىدإح ىلم تعتاد الخسارة، اتصلت عل يء،فقدان ش

ن وصلت للحل الذي أ إلىمعا  ارثرث  ظلت تُ ها اتصديق

 .ءشيسينهي كل 

 

 

 

 

تبادلن ينور ونرمين والسيدة هيام جلست  في المساء   

 ىناع نرمين بالموافقة علإقيحاولن ، حديثطراف الأ

 بادرت هيام بالحديث: ،العقد مامإت

 ترفضين محادثته على الهاتف، _يا بنيتي، إنك  

وترفضين حتى النزل وترفضين مجيئه هنا ليراك  

 أخبريني كيف سيتم التعارف؟عندي منذ خطبتك، 

 أضافت نور:
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؟  ما يكفي  أملك أنا_وما المشكلة في أن يعقد عليك 

 ذلك اليوم.، كنت أدخر من أجل لجعلك  أحلى عروس

، بادلتها ، تعلق بصرها بأختهالمعت عين نرمين قليال

 .نظرات حانية

 :محذرة بمرح قاطعتهم هيام

 .يا نرمين حتى ال يصعد خالد بنفسه إلقناعك _وافقي

 ضحكت نور واكتفت نرمين باالبتسام ثم قالت:

 _أمري إلى هللا، موافقة.

 

 

 

في حور يساعد لتجد كريم  عادت سها من الخارج   

 ىلقت مفاتيحها علأليهم شذرا ثم إ، نظرت حفظ القرآن

 السفرة وقالت بسخرية:

 !يمانكمإ_اللهم قوي 

ثم التفت  كمل تالوة مع ابنتهأسخريتها وتجاهل كريم 

 إليها قائال بهدء:

 ؟لم تأخرت  يا سها_
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انشغلت مع والدتي في الشركة، أنسيت أن العمل كله _

 أصبح على عاتقنا؟!

أن العمل ينتهي في لكنك  من نسيت  اتفاقنا  أنسىلم _

 الخامسة حتى ال تتركين حور وحدها.

 .دادة كوثر ترافقها طيلة اليوم_

 دادة كوثر لم تأت  اليوم من األساس ألن أخيها توفى._

 ؟ولماذا لم تخبرني قبل غيابها_

 وكيف ستخبرك وهاتفك مغلق؟!_

ثم قالت مغيرة  بميقا بغضع سها نفسا زفرت

 الموضوع:

  إذن ال يوجد طعام؟_

 ا،غرفته غاضبة ثم دخلت إلىقالتها ثم هزت رأسها 

ها من ذراعها ذبدخلت حور خلفها وقفت ببراءة تج

 :بهدوء، نظرت لها سها بال مباالة

 _ماذا تريدين يا حور؟ اتركيني ألنام.

 أبي أعد لنا طعاما شهيا، هيا نأكل معا._

 :ثم قالت بحرج ندهاشنظرت لها سها با

_.  سأبدل مالبسي وألحق بك 
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 إلىنظرت سها حول منضدة الطعام، جلسوا الثالثة 

كل بينما كريم يالعب بحرج ثم شرعت في األ طعامال

وتعلوا ضحكات حور، انتبه صغيرته ويطعمها في فمها 

 :كريم بتودد سها التي تأكل وهي شاردة فقال إلىكريم 

 ؟ماذا بك  يا سها_

 بعدم اهتمام:سها 

 .ال شيء_

 ؟حزين، أخبريني ألساعدك أرى وجهك_

 :السفرة ثم وقفت وقالت بغضب ىعلة ألقت سها الملعق

 لت ال شيء._ق

،  غلقت بالمفتاحأغرفتها وإلى  مسرعةانصرفت 

 أن إلى ظلت تنفُث دخانها في الهواءشعلت سيجارة أ

طفأت أوباب غرفتها فارتبكت  ىسمعت دقات عل

فتحت الشباك ورشت الكثير من المعطر ثم ، السيجارة

ح منها رائحة نعناع ممزوجة وعلكة تففتحت وهي تلوك 

ناولها عصابه قابضا يديه أتمالك كريم برائحة التدخين، 

 :كوبا من الحليب

 ؟هل يمكننا التحدث قليال_

 لته ظهرها:أوثم نظرت له سها بغرور 
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 .ضلتف_

،  التدخين الكريهةدخل كريم خلفها مختنقا من رائحة 

 قال بهدوء:

ما رأيك لو تعاملنا كصديقين يعيشان معا في شقة _

ونحاول التغيير من أجل ؟  نتشارك أمور حياتنا واحدة

 .حور

 ت:نظرت له سها بسخرية ثم ضحك

 هو اختالف طباع اما بينن! أخطئوأنا ال _ولم أتغير؟! 

، نحن نسير في طريقين معاكسين يصعب ليس أكثر

.علينا   التالق 

 :ثم قال بهدوء بحنقنظر لها كريم 

 !_لم أتوقع ردك، ظننت أن وفاة والدك ستغيرك

من أجلك،  السجائر  عن أن تقلعي ، أرجوبالمناسبة

 هزيل، اهتمي بصحتك  قليال.جهك  شاحب، وجسدك فو

فتح ، رغرفة حو إلىواتجه خرج كريم من غرفتها 

 ..الفيس بوك وكتب ى حسابه عل

حياء عيش بين األأال  ،تبَ حُ بما رَ  رضُ األ يَ ضاقت ب"

وات، فال راحة لي مكون بين األأن أدون وميت ، ي  حَ 

تجرع أعيش أء، هل السماأض وال يقبلني رهل األأبين 
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 فما من  ،يوما قدارتتغير األ هاعل، يام صابرامرار األ

 أجنيه!حباب  من األوال الودُ  ،فيصفو عيشيكنه أسبراح 

 إلىآوى بحث في صورهم لعلي أ بين وجوه البشر، تائه  

فأجد  ،م عداهُ دُ أع  بابي وأحنتقي أ! أتكئ عليهشديد  ركن  

علي  ربطأ، ابتعدوالمن  عذارغلبهم ُمفارق، ألتمس األأ

َيبَني الخوف من شَ لوعته، وليسد نَهم جوعه  اقلبي حجر

فأنا ،  ال يفارقأمل بعيد ويأس ، أتأرجح بين البقاء وحيدا

ضللت الطريق رغم وجود ، ضائع في مفرق طرق

كلما  قترب منه يصبح سرابا .. أ.. حينما (نور)بصيص 

 " بعيدااقتربت منه فر  

 رن هاتف نور فأجابت:

في  في انتظارك.. ي ..أبالحمد هلل يا "السالم عليكم ، 

 رعاية هللا"

صغيراتها  ىتنادى علغلقت الخط ثم خرجت مسرعة أ

رن جرس الباب ، لزيارتهمجدهم  ءبمجيلتخبرهم 

ورحبت بالجد يسري، خرجت نور من ففتحت ريم 

العصير لكن أجلسها قامت لتحضر غرفتها مرحبة به، 

 الجد يسري ثم قال:

_معذرة يا ابنتي على حضوري بال موعد، لكن 

 .الموضوع ال يحتمل التأجيل
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 فاستطرد في حديثه قائال: ابتسمت نور باندهاش

 للمحامي منذ يومين وقدرت أمالكي وحددتذهبت لقد _

، وأخشى أن تستولى ابنتي على لكم الميراث الشرعي

هذا باسمك و المعادي شقةميراثكم بعد موتي، فكتبت 

باإلضافة إلى المبلغ الذي اقترضه  مبلغ مالي بقية حقك

  قد أوفيت بوصيته. ابني منك  وقت خسارته، وبهذا أكون

 :ثم قالت نور يندمعت ع

يكفي خوفك علينا وودك _بارك هللا في عمرك يا أبي، 

 عنا، جزاك هللا خيرا.طفك ملوت

_فعلت ذلك ألني أخشى على ابنتي من المال الحرام، 

كل ذي  هللا فأعطيتسيعمي قلبها المال ولن تحكم بشرع 

 ه، وهذا عقد موثق باسمك.حق حق

 قالها ثم انصرف مسرعا بعد أن هاتفته ابنته.

******** 

، كان كريم يتابعن التلفاز وحور لدتهوواجلس كريم  

لكي ال يفسد عليها والدته حزنه  ىن يخفي علأيحاول 

رغم ذلك كانت التي فاجئها بها، فرحتها برحلة العمرة 

سعادة كانت سعيدة بهديته لكنها مه تشعر بألمه، أ

كانت تعلم  عينيه،منقوصة بسبب الحزن الذي اطفأ وهج 
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، ولم تحاول التدخل مدام لم بمشكالته زوجته من حور

، حاولت تشتيته عن الهم الذي يقبع على يخبرها بشيء

في هذا األسبوع وأنه  خبرته بقدوم أخيهصدره فأ

ألنه يبحث عن عروس  إجازة طويلة ممعه سيقضي

 شاركه حياته.ت

 يه الذيأخ إلى االشتياقشعر ب، فرح كريم بذلك الخبر

منذ معا  نشأوا ،بعامينصغره نه يأكثيرا رغم  هيشبه

 .خيه للعمل بالخارجأال سفر إالصغر لم يفصلهم 

 

 الفصل الثاني عشر

 "فرحة العمر"

 عودة غائب ،بكل ما يحمله من سعادة الجمعةيوم ى تأ

تسابقت  ،شادي بحرارةخيه أعانق كريم ؛ طال انتظاره

الصغيرة شادي  لَ ب  خد السيدة نوال، ق ىعل الفرحةدموع 

عن  سأل ،ن كانت ابنة عامينأحور والتي لم يراها منذ 

حاول  ألنهشعر كريم بالحرج ، معهم سها لماذا لم تأت  

،  يه لكنها رفضتأخل ستقباال في الذهاب معهيقنعها ن أ

عمال التي تحاوطها بكثرة األ ةذلك متحججاعتذرت عن 

 بيها.أرثته عن في الشركة والمصنع الذي و
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، شهد في منزل نور خرآله طابع  الجمعةبينما كان يوم 

اجتمع  ،األبديب بالحُ ذن إذلك اليوم التقاء روحين و

، كانت ودينا ىا نهاتهمصديقوفي منزل نور  رة خالدأس

 وحجابمن الشيفون  بيض هادئأترتدي فستان نرمين 

الزغاريد في البيت  علت ،جعلتها فاتنة الجمال بنفسجي

 ىبين قلبين تعاهدا عل والرحمةرفع رايات المودة معلنة 

تم  ،تُحيي جسدينيصبحا روحا واحدة  أن،  يفترقاأال 

بصريهما  ىتالق، قسيمة الحب ىالعقد ووقع كل منهم عل

بارك هللا ) نالحاضريمن  يتردد دعاء  سمعا  ،دون غض

فقدوا  (لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير

محلقين في سماء   المكانحدود حساس بالزمان واإل

  سالماتإالبعيدة، كأنهم في حلم عميق ال يوقظهم 

بسبب خر د عن اآلتعبيكل منهم  ،المحبين ومباركات

، ألول مرة ينبض قلب خالد للتهنئةبينهم  بابحاألتجمع 

ن مر العابرون بينهم، أوشعر باالشتياق لها لمجرد 

مامها أسرعا وقف م هاجتاز المسافة التي تفصلها عن

غاصت هي بين ى بشوق ودون استئذان عانقها بقوة حت

ة صغيرة، قبض عليها بقوة ثم حملها ودار راعيه كطفلذ

في يسابق سعادة قلبه بها، كانت تغوص عدة مرات بها 

 .سعادة والطمأنينةال تقاذفهاال تشعر بنفسها عماقه أ
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وكأن ، تعبيرا عن فرحتهم صفق الحاضرون بشدة 

 ، رن التصفيقظالم دونهم ماعليهم وكل مسلط  ضوءال

مما فيه، من عالمه الذي غاص فأيقظه يه ذنأفي  الحاد

ه ، سكنت قدماءفشيجعله يتوقف عن الدوران بها شيئا 

كل  ألوس حساسهمإاضطرب ولم تسكن دقات قلبيهما 

الزغاريد  تهقظأي؟! هم قلبأ لبيهذه دقات قأنفسه  امنهم

 .ن تتركهاأتأبي ذراعيه التي علت فجأة، 

تستسلم ل نظراتهما تسرها من بين ذراعيه تالقأفك 

 .ها للدموع ويرق قلبه لتلك الدموع فيمسحها بيدهعينا

صوت  ىباح اليوم التالي استيقظت نرمين علفي ص   

أنيس فتبسمت حينما سطع هاتفها برقم  رنين هاتفها

، بحبيبتي، أجابته باستحياء حين ناداها خالدروحها 

وليمة بهذه أخبرها أن خالته أصرت على أن تُعد لهما 

بعض أخبرها أنه سيذهب لشراء المناسبة السعيدة، 

 .الطلبات التي تحتاجها السيد هيام

ريم تناولت الفطور مع ، بتكاسل وتثاءبتقامت نرمين 

عملها اليوم  إلىورهف ونور التي لم تستطيع النزول 

شقة السيدة  إلىسدالها ونزلت إأذنتهم وارتدت ثم است

ت السيدة هيام طرقت الباب ففتح لتساعدها، هيام
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، ظال يثرثرا  مرحبة، عانقتها بسعادة ثم دعتها للدخول

 ، قالت السيدة هيام:أثناء تجهيز الطعام

كنت أتمنى أن تكون فرحة أمس فرحتين، لكن نور _

 .مصرة على رفضها لكريم

 تنهدت نرمين وقالت:

أنت  تعلمين سبب رفضها الدائم للزواج، نور لن _

يعلم بسبب رفضها ويتقبله، لكنها لم تدع تتزوج إال من 

 الفرصة لذلك.

 حزنت السيدة هيام ثم قالت:

ومن منا يملك في نفسه شيء، كل أقدارنا معلقة في يد _

 رب السماء.

 التفتت هيام فجأة ناحية نرمين ثم قالت:

 أحد في البيت سوانا!_لماذا تجلسين باإلسدال، ال يوجد 

 ثم ضحكت وقالت مداعبة:

 _خالد لن يأتي اآلن، اعتبريه مثل زوجك ال ضير.

ت هيام المطبخ بينما خلعت نرمين اسدالها كاندخلت 

، رفعت شيرت أبيض وتي بنطلون جينز ترتدى

كعكه فوق  ثبتتهفي خفة و ةالمتناثر خصالت شعرها
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، وجهها ىعل تدلتبت بعض الخصالت وأبينما  هاأسر

طباق، جلسوا على األفحملت عنها نرمين خرجت هيام 

تجهيز المحشي، مسكت نرمين السكين يقوموا باألرض ل

وال تدري كيف تثقبه مثل  تجهيز الباذنجانوشرعت في 

 السيدة هيام فتوالت ضحكاتهما، قالت نرمين مازحة:

 الطبخ._ال تخبري خالد أنني ال أجيد 

 ضحكت هيام وقالت:

فال تحاولي مساعدتي  ، لقد أخبرته أنك  ماهرة_ال تقلق  

 يفتضح أمرك.اآلن لئال تفسدي الباذنجان و

  

 :برأسه ليطل خالد فجأة انفتح باب الشقة بالمفتاح

 ._السالم عليكم

 مسرعة، فقال: أولته ظهرها حينما وجد فتاة ارتبك قليال

 سوى نرمين. هناك أحد هناأعرف أن ، لم أكن سفآا أن_

 وقفت نرمين بسرعة ،خافضا رأسهثم عاد للوراء 

المموج،   فانفرط شعرها النحاسي سدالهاإلتبحث عن 

 ضحكت هيام بصوت عالي:

 _أقبل يا خالد إنها نرمين.
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 ثم وقفت وحملت عنه األكياس ثم اتجهت إلى المطبخ،

مام أمشدوها وقف خالد و ،نرمين في متصلبةوقفت 

التي خفضت وجهها من شدة خجلها والدماء أنرمين التي 

ليها عن إ، ينظر فرت من جسدها كله لتتجمع في وجهها

تأملها كأنه  ،ن يغض بصره عنهاأدون  ألول مرة قرب

ذو النحاسي  اشعره إلى نظر للتو،يها عليتعرف 

يقول شيئا لكن فرت منه  أنحاول  ،الواسعةموجات ال

صالت شعرها عن وجهها رفع خ، الكلمات واختبأت

بعينيها حولها  التفتت ،بيديهوظل يرتب كل خصلة 

ن أ، حاول خالد هالمختفي فلم تجداسدالها  تبحث عن

نها ثم قال مشيرا إلى اقترب مف فحدة الموقيكسر 

 خديها:

؟تالتي  ائرتينالغ ه الحفرتين_ما هذ  ثقب خديك 

،  فاستبقها بخجل ثم اتجهت إلى المطبخابتسمت نرمين 

ليجد  على كتفيها مستندا عليها إحدى ذراعيهواضعا 

 :لخضار فقالخالته تقوم بغسل ا

لقد أخبرتك أنني أريد تذوق الطعام  !ماذا تفعلين يا أمي_

 ني أمس.كما أخبرت   الشهي الذي تطهوه نرمين

 :بشدةضحكت هيام 

 .طة_سأتركها تقوم بعمل السل
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 مندهشا: التفت خالد إليها

 _سلطة!! وماذا عن أشهى المأكوالت والحلويات؟!

 أجابت هيام متصنعة الجدية:

 _أنا قلت ذلك! يبدو أنني أهذي.

 وانشغلوا في اعداد الطعام. ضحكوا جميعا

 

 

 كان كريم منهمكا في عمله فاتصل بأخيه الذى استيقظ

  فقال كريم:متثاءب  رد  لتوه من النوم

الباكر لي، كم أنت  ظواالستيقانوهما هنيئا لك _

 !محظوظ

 ضحك شادي وقال:

شبعت من االستيقاظ الباكر في _ُكف عن الحسد، لقد 

 .الغربة، دعني وشأني

 _سأكف عن حسدك إذا أسديت لي خدمة.

 _وما هي؟

جواز السفر الخاص بأمي إلى العنوان _قم بتوصيل 

 الذي أرسلته لك على الهاتف وسلمه ألستاذة دينا.
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سجادة  ىجلس علتوضأ وصلى،  المكالمة ثمأنهى شادي 

م أالصالة قليال، يتأمل حاله، أيفُر من غربة الوطن 

دعا هللا أن يرزقه الزوجة الصالحة ثم قام  !غربة النفس

 ليستعد للخروج.

 

 ،بكاءثار آوجهها  يكسومكتبها أمام  ةكانت دينا جالس

 دخل، فمسحت دينا دموعها طرق شادي الباب طرقتين

 ، قال:من مكتبهااقترب و

 ؟من فضلك أين أستاذة دينا_

 أجابت بشرود:

 أنا._

 :مد شادي يده ليسلم عليها

، ك_  نت أود تسليمك جواز سفر والدتي.أهال بك 

مسكت ، ليسلم عليها مد يده ألنه شعرت دينا بالحرج

 علبة عصير كانت بجوارها ووضعتها في يد شادي:

 .بالجلوس، ال أصافح الرجال، تفضل أعتذر جدا_

شاعرا بحرج، جلس وهو يمسح قطرات جلس شادي 

 عرقه، قال:
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وفي الدول األجنبية  الغربة بالد أنا آسف، التعامل في_

 بعض أمور ديننا.قد ينسينا  تحديدا

 قالت دينا:

 _ال عليك.

ملئت بيانات والدته في منه جواز السفر ثم  خذتأ

 ، قالت:يصالإ

أستاذ كريم، أرجو أن هذا إيصال بالمبلغ الذي دفعه _

 لغكم بموعد وصول التأشيرة.تترك رقم هاتف حتى أب

 .خيهأبدال من رقم هو يُمليها رقمه و شاديابتسم 

كان وجهها ، وجهها وهي تسجل البياناتإلى نظر 

ا مظهرهب هتماماال، يبدو عليها بنيتان هاي وعينادائر

 .عينيها تظهر في لكن هناك نظرة حزن

وهو قائال شادي  وقف ،االستمارة انتهت دينا من ملئ

 يضغط على كلماته:

 شكرا لك  مدام دينا._

 نسة دينا"أ" ثم قالت: نظرت له دينا بارتباك

 .ثم استأذن وانصرف شاديابتسم 
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خيه أمع  يم يثرثركرمنزل السيدة نوال جلس في    

 :حاله مع زوجتهيشكو 

أدور طيلة اليوم في انتظار أن يأتي  أنا صرت كاآللة_

آخره ألضغط على زر اإلغالق وأغفو في نوم عميق 

أتذكر أبي حينما قال حتى ال أشعر بانقباض صدري، 

البيت ودفئه" لم أفهم لي ذات مرة "الزوجة هي روح 

أن عايشتها، بيتي بارد من المشاعر  معنى كلماته إال بعد

م تشعر فيها بروح حتى ابنتي لال دفئ فيه وال روح، 

 الطفولة البريئة.

 تنهد شادي ثم قال:
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_أصعب شيء أن تعيش عمرك تنتظر استقرار ما بعد 

أنت كمتفرج في صالة السنيما تتأثر الزواج فال يأتي، 

، فتجد سنين وتنفعل مع األحداث لكن ال تستطيع تغييرها

 عمرك تمر أمام عينك بال فائدة.

 بحزن: سكت قليال ثم قال

، ندمت أتدري، انا مللت من الغربة، سئمت الوحدة_

على سنوات عمري الضائعة أجني فيها المال بال 

 .سعادة

 السائدة بينهم: قال كريم محاوال كسر حالة الحزن

تؤنس حتى تجد من _وما يمنعك من الزواج ابحث 

 وحدتك.

 شادي متذكرا:التفت إليه 

 لك معرفة شخصية بالفتاة_أخبرني يا كريم؛ هل 

 الموجودة في شركة السياحة؟

 ارتبك كريم قليال:

 ؟!أي فتاة_

 .سة دينان_اآل

 تنفس كريم باطمئنان ثم قال:



 172 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

 ؟!لماذا تسأل عنها ،معرفة سطحية_

 جذبتني إليها وفكرت في االرتباط بها. _

وقم ، حاول التعرف عليها يبدو أنها على خلق_

 بزيارتهم.

 لها.فكرت في ذلك، سأصلي استخارة وأتقدم _

 

 

 

كان الظالم دامس والليل ينثُر وحشته في كل مكان،    

يتصاعد الغبار  !ين هيأ يظلت تركض الهثة ال تدر

حولها حجب عنها الرؤية، ظهر من بين الغبار امرأة ال 

قبال أشارت لرجلين هي فقط أ ،تظهر معالم وجهها

ن يلتفتوا أبسالسلهم كبلوها وسحبوها دون  ناحيتها

ن أ إلىرضا وظلت تبكي وتصرخ أ، سقطت الستغاثتها

دون  قيودها حررها منبل مسرعا أق ل  اصطدمت برجُ 

 .عناء رفعت وجهها الملطخ بالغبار لتجده كريم

تستطيع القيام من  لم الهثة تتصبب عرقا، ت نورظاستيق

وردد  نومتها وضعية  مكثت في فراشها، غيرت، مكانها

 بخفوت:
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عوذ بك من أني إعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، اللهم أ"

سألك خيره" سكتت قليال وعيناها دامعتين أشره و

  "وأسألك خيره" ..كررتو

 

 

 

 

،  صوت بكاء ابنته ىاستيقظ كريم علفي اليوم التالي     

فوجدها حيث مصدر صوتها  إلىقفز من نومه مسرعا 

غرفتها حاول  إلىحملها ودخل بها ،  رضاأسقطت 

 ا ثم قال بقلق:هوطمأنتهدئتها 

 ؟ماذا بك  يا عزيزتي_

 كثيرا لكنكم لم تسمعوني.أصبت بدوار، ناديت _

 يه بحنان:إلفضمها قلبه  كالمها اعتصر

 آسف يا حوريتي لم أسمعك._

د لها الفطور ، نظر في الساعة فوجدها قام كريم ليُع 

 غرفة سها فلم يجدها في غرفتها ، فتحالسابعة والنصف

شعر بالحنق ثم  !حدأ سريرها مرتب كأن لم ينم عليهو
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شعر بالقلق ،  بج  هاتفه واتصل بها فلم تُ  إلىسرع أ

، سألها بصوت ناعس أحابت يالت والدتها ىعلفاتصل 

 م قالت بارتباك:تعجبت من سؤاله ثعن سها،  

 سها في اإلسكندرية، ألم تخبرك؟!_

 كلماته: ىعلكريم ضاغطا 

 بماذا تخبرني؟!_

الستقبال الوفد القادم من ت برفقة صديقاتها ذهب_

 .الخارج لزيارة شركتنا

 كريم بعصبية:

 وبالنسبة لزوجها وابنتها، خارج حساباتها!_

 ألفت محاولة تهدئة الوضع:

 ترتيبات._معذرة، األمر حدث فجأة بال 

رقم  ىلعيلقي السالم ثم اتصل ن ألق كريم الخط دون أغ

، ردت بصوت استجابت التصاله ىمرارا حتسها 

 فقال ثائرا: ناعس

  ؟ _أين أنت  

 سها بخوف :

 .أنا في اإلسكندرية، سأتحرك من هنا بعد ساعتين_
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  حدودك بما يكفي، فلتأت  اآلن.تعديت  ف_

 

 

 

 

 

َمت ابتسامة ىعل شاديفي مكتب دينا دخل      وجهه ُرس 

نها أراهن نفسه ان حدثه صحيح حينما ك أنارت وجهه،

غطت وجهها التي  البراءةفعالمات  ،الت عزباءما ز

، بدت له كأنها طفلة الحقيقي معالم سنها ىطغت عل

 ،فظهر عليها القليل من الشحوب رهقها اللعبأصغيرة 

ما سر وضعها هللا في وجهها وأما سر تلك الجاذبية التي 

 .رىأخليها مرة إجعله يعود  يهذا التعلق الذ

له بالجلوس شارت فأ ، دخلالباب ىطرق طرقتين عل

وال يعلم كيف يبدأ الكالم جلس  ،في تلبية طلبهافلم يتردد 

 ، تنحنح قليال ثم قال بتوتر:معها

 خارج العمل، لو سمحت  لي أنا أود الحديث معك  _

 بزيارتكم لمزيد من التعارف.
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وجهها  إلىوتدفقت الدماء  معت عيناها، لارتبكت دينا

، هاربة فرت منها الكلمات ،خجال، دق قلبها سريعا

 .اههايها ألجمت فإلحاولت التحدث لكن نظرته 

 :ثم كسر هذا الصمت صوت شاديعم الصمت لدقائق 

 .آسف لكن ال سبيل أخر سوى مكان عملك_

 :هزوزامخرج صوت دينا بصعوبة 

 أنا متفهمة األمر._

 إلىيدها  تسللتشفا ابتسامة  ىعلهي شردت قليال و

ثم ، كتبت رقم والدها مكتبها ىورقة موضوعة عل

قات دخفض صوت  ، حاولتبيد  مرتعشةله  أعطتها

نه أ، لم تصدق ففشلتقلبها التي كانت تقرع كالطبول 

 غيابت القلوب من المل   ،حلم طال انتظاره، ليس بحلم

كثيرا  فال يختلكان شادي  من قبل، ياحتي لو لم يلتق

مرت سنوات عمره تالحق بعضها البعض دون ، عنها

، كان منشغال في تحسين وضعه المادي بهان يشعر أ

ه بخير رغم أنوالوظيفي، كل يوم كان يقنع نفسه 

تي البد من ريها الالجدباء  كاألرضصبح قلبه أ، الوحدة

 .بمعالم الحياة لتستطيع العطاء مفعمةصبح لت

 صوت خطوات ىعلانتبها لشرودهما و ثوانيمرت 

واستأذن في  ورد السالم السالم فوقف شادي لقيةنور م
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 ،دينا وحمرة وجهها، الحظت نور ارتباك االنصراف

 :باندهاشقالت 

 ؟!دينا! هل أنت  بخير_

 ىمت علُرس   ةمعم وابتسان نأاكتفت دينا بهز رأسها 

، فرت منها دمعتين الواحدة تلو ابدلت حاله جههاو

، اقتربت نور منها محاولة فهم كل تلك المشاعر رىخاأل

مل وخوف في أنظرة  ةوجه مبتسم وعين دامعالمختلفة 

للحظات ثم  واستكانت، فجأة عانقتها دينا الوقت ذاته

 ذن صديقتها:أهمست في 

 ي في السجود ربما تتحقق.دعوات_

 

 

 

 

 

 

 

 



 178 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

 

 

 

 

وضعت سها مفتاحها في باب شقتها فتحته بهدوء 

 كريمصابعها لكي ال يشعر أطراف أ ىعلودخلت 

نارت الغرفة لتتفاجأ أ ،هاغرفت إلىبقدومها دخلت 

ونظرة عينيه الغاضبة ال السرير  ىبزوجها جالسا عل

قال  ،خفاء خوفها منهإ ليه محاولةإر، نظرت تبشر بالخي

 :باقتضابكريم 

 .سالمتك ى_حمد هلل عل

 كريم أجل المناقشة قليال فأنا متعبة._

 :ثم قال عصبية بحركةفرك يده 

 آسف، لم يعد لدي وقت للحديث._

 ؟ماذا تقصد_

ام عينيها يسأل والشرر يتطاير من أمفتح هاتفه ووضعه 

 عينيه:

 ؟_ما هذا
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 ىوهي جالسة مع شاب علتفاجأت سها بصورة لها 

 فسألته باندهاش:، البحر

 !؟من أرسلها لك_

 أحدى صديقاتك._

 قالت سها بتوتر:

 عمل ليس أكثر. اجتماع الظن بي، إنهال تسيء _

جواب و والنادي، وسفرك دون علمي، ر الكافيو_وص

 !تعيينه في شركتك

 قالت بتوسل:

األمر ال يتعدى حدود العمل، والواضح _كريم صدقني 

 أن احداهن زرعت مكيدتها لتفسد بيننا.

ال تحتاج لتبرير، أنا رافض عالقة  _لألسف الخيانة

 زوجتي برجل حتى تحت مسمى العمل.

 ال تقيس ذلك على عالقتك باألستاذة نور؟ _ولماذا

ا سقطتهأ وجهها لطمة ىلطمها علثم  استشاط غضبا

 :صرخت سها،  أرضا

 _طلقني..

 :رغما عنه من عينيه ةثم سالت دمعنظر لها كريم 
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 أنت  طالق يا سها._

 :ءتعالي وكبريانظرة  بعينين دامعتيننظرت له 

 ._ليكن في حساباتك حور من حقي ولن تراها

 

 بسخرية: قال

 قبل.عنها من  تنازلت  _

 :نظرت له بتحد  

 .تراهامن حقي نقل الحضانة لوالدتي وصدقني لن _

 أنت  ال تقدرين على مسئوليتها. ال تخدعي نفسك،_

 لي.ة وال ترى خيانتك أنت أناني، تراني خائن_

 :وقال بجموديها إلنظر 

تقرب قلبي إليها حاولت مرارا التقرب _في كل مرة 

أنا ال يربطني بها أي فتبادريني بالجفاء،  ؛إليك  أوال

 صلة.

، سأنتقم منك لتخدعني بكلماتك المعسولة أنا لست بغبية_

 بكل ما أستطيع.

 حال. _وأنا سأحترم أم ابنتي على أي
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، غلق الباب بعصبيةأخرج و،  زاحها عن طريقهأ

ل: صديقتها ىمسكت سها بهاتفها واتصلت علأ  وقالت بغ 

 قومي بتنفيذ الخطة اليوم._

 

ورد  انت نور جالسة في غرفتها تراجعء كفي المسا   

إتقان رن هاتفها جاءها تتمكن من تسميعه ب ىالقرآن حت

ها أنحاسيس كانت تظن أصوت مألوف لديها حرك 

جل أجاهدت من  لكنها فشلت، خمدتهاأسيطرت عليها و

 راج صوتها تنحنحت قليال:إخ

 _السالم عليكم

ضعفه رغم ألمه  لتحتويالحاجة لها في أَمس كريم  كان

كأن قطعه من قلبه تأبي ، لها ولصوتهااشتاق  نهأال إ

، منها تبتعد كلما حاول التقرب درى لمَ ي ال، العيش داخله

 :"مصطفي صادق الرافعي" تذكر مقولة 

وضعه  ببت جزءا من روحكأحنت أ،  لم تحبها هيَ ت أن

، قلبك إلىقرب مكان أ، هي مخلوقة من ضلعك، فهللا فيها

، بل  نتأا" هي لم تحبك نأتناديها "يا  أنالحب  ىمنته

 .زعت منهنُ  يبت الوطن الذأح
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ارتبك قليال ،  فىخرأقطع تفكيره صوت نور مرة 

 :وشعر بالحرج

فهي ليست ، اليوم أود استئذانك في استضافة حور_

 بحالة جيدة.

انا في انتظارها، ال تقلق بشأنها ستكون بخير إن شاء _

 .هللا

خرجت ومعها حقيبة  ،ورديارتدت حور فستانا 

أوصلها  ،وهاتفها مصحفها صغيرة تأكدت من وضع

نزلت  بيت نور، هاتفها ليخبرها بوصول حوركريم إلى 

فاستقبلتها صعد ثالثتهم ،  رهف وريم ليستقبال صديقتهم

 عانقتها بحرارة ثم قبلت رأسها:، نور بحفاوة

أنني قصرت معك  في الفترة _سامحيني يا حوريتي 

 .الماضية

 ابتسمت حور:

 أبي أيضا يناديني حوريتي._

عدة مصاحف قام كل  توسطهم ،حلقة دائريةلتفوا في ا

منهم بتسميع ورده بما فيهم نرمين التي عادت متأخرة 

خذ كل منهم مكافئته أجميعا من التسميع و، انتهوا قليال

 خالمطب إلىدخلت نرمين لتبدل مالبسها ودخلت نور 
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 ىللعشاء، جاءتها رسالة عل خفيفةشطائر لتعد لهم 

ورسالة هاتفها ففتحتها لتجد رقم غير مسجل لديها 

انزعجت ( هذا تحذير بسيط والقادم أصعبمحتواها )

كان الهاتف ، بالرقمنور من الرسالة فحاولت االتصال 

رجت خ، الباب ىعل عنيفةمغلقا، سمعت طرقات 

فتحت مسرعة لتجد صالة،  اسدال ال ىوارتدت نقابها عل

فقالت بانزعاج مام باب شقتها أراد الشرطة أفالكثير من 

 شديد:

 !؟را، ماذا يحدث_خي

 :الشرطةرد عليها ضابط 

 أنت  متهمة بخطف طفلة._معي أمر بتفتيش المنزل، 

 منزعجة قالت بعصبية:نرمين خرجت 

 ؟ ما هذا_

 :بجانب البابثم وجهت كالمها للضابط الذي يقف 

 هل لديك إذن بتفتيش البيت؟_

ذن النيابة من سترته السوداء إرج أخنظر لها بسخرية و

 ثم قال لها بعدم اهتمام:

 .منتقبة خطفت حور كريمهنا امرأة ن أ_في بالغ 
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 ردت نرمين بعصبية:

 !كيف تخطفها نور وأبيها قام بتوصيلها بنفسه_حور! 

الضباط ممسكا بيد الثالث في تلك اللحظة خرج احدي 

 شار للضابط قائال:أفتيات و

 وجدناها._

 صرخت نور:

 ، إنها أمانة هنا ولن تخرج قبل أن يأتي أبيها._ابتعد عنها

 :آمرا  الضابط قال 

 .التحفظ على الفتاة وإلقاء القبض عليك  مضطر _أنا 

، تهدئتهم نرمينحاولت فبكت الفتيات الصغيرات خوفا 

 قالت نرمين:

 هو الذي أتى بك  إلى هنا._حور أخبريه أن أباك  

 الضابط وظلت تبكيثم إلى نرمين  إلىنظرت حور 

 نظر الضابط لهم قائال بضجر:،  خوفا

 ._ال تضيعين وقتنا

 ويأتي بالطفلة ضباط بأن يقبض عليهاحد الإلى أ شارأثم 

التي  بشدة نور ما جذب الضابطكانت لحظة عصيبة حين

في الوقت ذاته بكت ، استسلمت بدورها لتلك المهزلة
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 ىحقتها نرمين علال ،الطفلتان ريم ورهف وعال نحيبهما

وتهدئة الطفلتان بينما حور كانت  هاطمأنتتحاول  الدرج

شفتاها  وكأنها في معزل  عما يحدثتبكي بال حركة 

 . أنينا  مكتوم وتصدرترتعشان بشدة 

 الفصل الثالث عشر

 متتاليةخيبات 

 

، السيدة هيام مستغيثة، فتحت هيامطرقت نرمين باب     

أخبرتها بما حدث  بقلق والصغيرتين نرمين إلىنظرت 

، كان خالد في عيادته فاتصلت به السيدة هيام منذ قليل

انطفأ المصباح  بدل مالبسها،نرمين لتبينما صعدت 

، لم تدرى المجاور لشقة عبد السالم وانفتح الباب فجأة

 إلىمن معصمها بقوة  تجذبها ويد إالنرمين بنفسها 

ه حاولت التملص من، هاهفكتم فاالداخل حاولت الصراخ 

، تشبثت في مام الشقةأروع مزالصبار ال حوض فانزلق

لكمها بقوة  ،غلق البابأالداخل و إلىبها بقوة ذالباب فج

م لكنه عاد عبد السالم لينتقغابت عن الوعي،  أن إلى

وجه نرمين  إلىظر ن يعُد من تلقاء نفسه! ملهذه المرة 

 ألمافكل الُسبل ستترك لكن ال ضير  اخطأ هدفه نهأفعلم 
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مرارا بسبب الزواج منه  التي رفضتفي قلب نور 

 .سماجته معها

ما حدث صعد بعلم  ،كان خالد قد وصل البيت لتوه    

منسكب الالصبار  حوض حظال شقة نورإلى ا مسرع  

 الشرطةرجال  ثناء نزولأسقط  هأنظن  ،الدرج ىعل

 خرهآعن  مفتوحاشقة نور اب بليجد  فأكمل صعوده

 كنل كثيرا نرمين ى، ظل ينادي علوالشقة في حالة هرج

ين، ها رائحه بنزغير عادية كأن ةاشتم رائح ،جابةإبال 

، الموصلة للمطبخ الردهةظل رجل في انعكاس ل الحظ

غلق الباب وهو بالداخل أتراجع خطوات للوراء ثم 

المجاورة للباب  الخزانةاختبأ خلف  ،نه نزلأه ليوهم

زجاجة بها حامال  ءيببططبخ مفخرج عبد السالم من ال

إلى وصل  أن إلىف خالد أناخترقت نفاذة سائل رائحته 

هم  بإخراج عيدان من الكبريت فهجم عليه خالد الباب 

ظل يركل فيه بقدمه  ،ضاأرانبطح ى حتباللكمات 

سلكا كان ، سحب خالد غشي عليهاُ  ى،حتيلكمه بيده و

وافذ الشقة فتح ن،  عبد السالم جيداموصال بالتلفاز وربط 

تي أ ذهب للمطبخ جميعها وبحث عن نرمين فلم يجدها

في  استيقظرأس عبد السالم ف ىوسكبه عل ماء فيهبدلو 

 رجةبالغة، كان صوته عاليا بد ةخالد بعصبيالحال، تكلم 

 :لها جدران المنزلهتز ت
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عودتك، لم أكن _استيقظ أيها الحقير، كنت انتظر 

 أعرف أنك بهذه الخسة.

، سالت الدماء من بصعوبة، كان يتنفس لهث عبد السالم

بشدة، ظل يسعل كثيرا فه وفمه كان يتألم من ساقيه أن

 :فقال متوسال هدأ قليال إلى أن

 أرجوك اتركني ولن أعود مجددا._

 خالد بغضب :

 ؟ولم تفعل هذا أين زوجتي أيها النذل_

 سعل عبد السالم وهو يبكي:

 امرأة هناك يكن لدي نية في فعل ذلك،_أقسم لك أنني لم 

 ، هددتني لو لم أحرق شقة نور ستبلغ عنيبحثت عني

 .وأعطتني مبلغ من المال، وتخبرهم بمكاني

 _انطق، أين زوجتي؟ سأقتلك إن لم تخبرني.

 :باكيا   رد عبد السالم

 ._في شقتي لكني أقسم لك ما فعلت بها شيئا

عبد  بنطالثم مد يده في جيب  أخرىخالد لكمة لكمه 

، فتح قةالش إلى خرج المفاتيح ونزل مسرعاأالسالم، 

فاقدة الوعي، حول نفسها  متكومةالباب ليجد نرمين 
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قيدها حملها من  ة، حررها بسرعينمكبلة اليدين والقدم

ركل الباب ، هيامشقة السيدة  إلىهبط الدرج  ذراعيهبين 

 رأت الحالة التي بقدمه ففتحت خالته التي شهقت حينما 

 قالت بقلق:ف ،عليها نرمينكانت 

 ؟ماذا بها يا خالد_

 

ليقوموا بالقبض  الشرطةبواتصل ة خرج هاتفه بسرعأ

، بدأت تفيق ىحت نرمين، حاول انعاش عبد السالمى عل

منظر الكدمات ، تألم لوجعها والجلوس ىساعدها عل

رق لها  بعينها إثر لكمة عبد السالم،التي كانت تحيط 

ربت على لكنه تماسك، دمعة من عينيه  تفر كادتقلبه 

 ثم قال بانفعال: كتفيها بعطف

 أترك حقكصدقيني لن _

، دخل ليجد عبد شقة نور إلى قالها وقام مسرعا متجها

 ىحت ويركله لكمهي ظل ،السالم يتأوه من ألم ساقيه

الشقة  عاينوا ،صعوبةمن يده بأفلتوه ، الشرطةوصلت 

طلب الضابط منه  بتحرير محضر بالواقعة،قاموا و

 .ضار تقرير الطبيب الشرعي بإصابة نرمينإح

ليجد نرمين قد تحسنت قليال  خالتهشقة  إلىنزل خالد 

 ذهب إلىوقصت عليهم ما حدث حاولت الوقوف لت
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بقائها في  ىأصر خالد عل ،ختها لكنها فقدت توازنهاأ

رقم كريم طلب منها سيتولى األمر،  عدها بأنهالبيت و

 ة.قسام الشرطأليبحث عن نور في نزل ثم 

 

تضمها  الشرطةجالسة بجانب حور في قسم كانت نور  

المكتب ثم استدعاها ى ضابط جلس عل، دخل بخوف

، فتح الضابط برفقة حور إلىدخلت  ،للتحقيق معها

 .طلب منها ان تخبره بالحقيقة كاملةالمحضر الضابط 

 قالت نور بترجي:

ليستلمها  _أرجو أن تسمح لي باالتصال بوالدها

 فوجودها هنا ال يليق بطفلة في سنها.

_لألسف البالغ باسم سها محمود الدميري تتهمك 

أدلي بأقوالك ووالدتها بخطف البنت،  طليقها مع باالتفاق

 ستأتي لتستلمها.

 سأدلي بأقوالي كاملة لكن أرجــــــــــ...._

 قاطعها بحدة:

 وال تضيعين الوقت._من فضلك أدلي بأقوالك 
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 لحالها،شفقت أهقها البكاء أرحور التي إلى نظرت نور 

 .قوالهاأ ىوقعت علفقصت له ما حدث و نزلت دمعتها

 متوسلة: الضابط بعين إلىنظرت 

 هل يمكنني اجراء اتصال؟_

 :وافق على مضض

 .تفضلي_

مسكت نور الهاتف وحاولت تذكر رقم كريم فلم تسعفها 

 ،هاتفها ىاالتصال بأختها فلم تجب علذاكرتها فحاولت 

قلبها يعلو ويهبط وال مل لديها، ظل حينها انقطع األ

، عسكريرن الضابط الجرس فدخل ، كتحرتستطيع ال

 إلى، نظرت نور الزنزانة إلىن يصطحب نور أره أم

حائرة كيف ستتصرف كيف تترك الضابط بتوسل 

الطفلة وحدها بكت وبكت معها حور، قال الضابط 

 بحزم:

_تفضلي إلى الزنزانة وأنا سأهتم بالطفلة حتى تأتي 

 والدتها

 :أمر العسكري بحزم ثم

 ذها._خ
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يجر نور من يدها بينما بصرها معلق  العسكريكان 

نظرت لحور  عاتها بغزارةتتساقط دم، الطفلة بلهفة ىعل

ني استودعتك حور فاحفظها بعينك إاللهم " ثم تمتمت

 "كمن ال تضيع ودائعالتي ال تنام يا 

دموع في مقلتيها فتحجب عنها باستسالم تتجمع المشت 

تنجذب للعودة ، تتلفت خلفها من حين آلخر كأنها الرؤية

وكأنه  الحديدي الزنزانةوصد عليها باب أ ىحت للخلف

ليها إ ينفذصغيرة  ةكانت غرفنور السماء،  لق عنهاأغ

وقفت  ساء،بها عدد ال بأس به من الن ،بصيص من النور

بعض من  ذفانهايق ل، ظين وجهتهاي أال تدر مامهنأ

 .رضا أفسقطت  في الزنزانة نكُ 

فلتتها أو صاحت فيهمأخرى سمعت صوت امرأة  ىحت

مرتجفة، فجلست بجانبها  ها للجلوستعد، يديهمأمن 

 .تبكي بهيستريا
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الطفلة البريئة الراقدة في مكتبه  إلىنظر الضابط    

 ثم وضع عليهافعد ل من نومتها فوجدها قد غلبها النعاس 

 مكتبه ىجلس عل الباردة، الشتاء ليال  طاء يتدثر به في غ

مها كيف تدع ابنتها في لعبة أيشعر بالحنق تجاه  فكر،ي

، كان يعلم حقيقة الموقف والذي دنيئة ال ذنب لها فيها

خرج هاتفه أ، كيديه محضر إن، وال نورأقليه من إتأكد 

رقم سها المدون في المحضر  ىواتصل علالفور  ىعل

أن أجابت إلى رن الهاتف عدة مرات الذي قدمته سابقا 

 :سها

 ؟_مدام سها

 نعم._

 _من المفترض أن تكوني متواجدة الستالم الطفلة!

 !نعم، وصيت الضابط أن يهاتفني فور أن يجدها_

الطفلة موجودة هنا منذ ساعة _تغيرت الوردية و

 وحالتها صعبة

 الحال._انا قادمة في 
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 وقال: متأففا منهابجواره غلق الضابط الخط ثم بصق أ

 " مميتبهدوء  تتحدث "يا لقسوة قلبها

 ىيحاول االتصال علكان خالد يقود سيارته مسرعا     

ن يتقابال ليبحثا أقص عليه ما حدث ثم طلب منه ، كريم

غلق كريم الخط أه ، إليتوجهوا الذي  الشرطةعن قسم 

 ى، نزل مسرعا والتقسها فلم ترد ىثم حاول االتصال عل

ليدله عن  صديقه المحامي ىل، اتصل كريم عبخالد

خبره ان يبدأ أ، بحكم خبرته ةقسم شرط أي مكانهم في

ة منزل والدة سها منطقل تابعال شرطةالبالبحث في قسم 

، كان كريم قلقا بالحد الذي يأتي له بالخبر اليقينى حت

، كيف وبرزت عروقه من وجهه جعله يتصبب عرقا

كان دائما يبحث في  هذا الحد؟ إلىسها ى هانت حور عل

هل  ،قرارة نفسه عن سبب جفاء وقسوة قلبها تجاه ابنتها

ها أنم أساسها باألمومة؟ إحجعلها تفقد  المسئوليةانعدام 

أم االنتقام  !ري عواقبهاتتصرف تصرفات حمقاء ال تد

 أنكان يعلم جيدا ابنتها فكانت ضحية لها؟  أعماها عن 

السوء  بأفكار صديقاتسها بداخلها روح تلوثت 

تربت عليه منذ  ذيالبال قيود سلوب الحياة المنفتح أو

 كل ذلك جعلها بال مشاعر تجردت من كل، الصغر

 .فالعواط
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الدفتر  ىوتتابع حركة القلم عل***تتحدث بوهن 

 في يالسائل الذى يسرقطرات تتناسب مع  ةبرتاب

 شواكا وآالماأيدها فيغرس فيها  إلى الموصل نبوباأل

ق روحها ز  ، فتستغيث وتتوقف عن الحديث كالتي تُم 

الممرضة لم فتتوقف غائبة عن الوعي من شدة األ

 *** الكيماوينها جلسة إ .... عن الكتابة

 

************************ 

جرت اتصاال أ ،الشرطةقسم  إلىكانت سها قد وصلت 

يعتني  أنطته مبلغا من المال مقابل أعالذي  بالعسكري

ن الضابط أخبرها أ، ن يتصل بها فور وصولهاأبابنتها و

ولم يستطيع  ةمهمفي مأمورية  رسالهى إصر علأ

وصى صديق له باالهتمام بالطفلة، أولكنه  منه التملص

وقعت مكتب الضابط  إلىصعدت حانقة، غلقت الهاتف أ

تصبب عرقا تريكة األى ابنتها المتكورة عل ىعلعيناها 
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استالمها ى عل، وقعت وينتفض جسدها الهزيل مرتعشا

ابنتها بخوف وقلق تحاول  إلىثم اتجهت  ةبسرع

شفتيها غلف ، تُ ثلجكالباردة  هاطرافأ، كانت قاظهاإي

، نتفضقلبها يحملتها و كانت غائبة عن الوعي ،ةُزرق

، لألبدن تفقدها أ ى، تخششقت الصفوف بين الزحام

تستلم ابنتها  أنا، كانت تنوى بانكانت ال تضع لذلك حس

تُعرضها لتلك المخاطر شعرت  أندون فور وصولها 

دمت طن اصأ إلىخديها  ىبحماقتها، توالت الدموع عل

 .مام باب القسمأبكريم 

، ، اتسعت حدقة عيناه من الخوفابنته إلىنظر كريم 

 انتشل ،علم ما بهاب الضلوعه د قلبه ينخلع من بين كا

لحقته  ،رةاالسي إلىبها  ىوجر سها بين ذراعيمن ابنته 

 .ةن يتفوها بكلمأدون سها 
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جاوزت ت في الزنزانة كانت تجلس نور بجانب امرأه    

ترى  ،سودأوجلباب من عمرها ترتدي حجابا  الخمسين

نور  إلىفي عينيها لمحة حزن دفين، نظرت المرأة 

كتفها محاولة تهدئتها والتخفيف ى ربتت عل ،بإشفاق

 هدوء:بعنها قالت 

 فقدناه.ال تبك  يا ابنتي، البكاء ال يعوض ما _

وجهها بين  يتوارىتجلس القرفصاء كانت نور 

رفعت رأسها، تأملت ف، سمعت كلمات المرأة ذراعيها

مالمح وجهها الهادئ وبعض التجعيدات التي شقت 

 :بيدهاعينيها ، كفكفت دموعها إلى طريقها 

 كنت نسيا منسيا.و تُ تعبتني الصدمات، أتنمى لو م  _أ

شاردة  وهي قالت ثمخفيفة  ةابتسام المرأةسمت ابت

 :فقصرها في األبب

منذ أكثر من عشرون عاما، لو كان _تمنيتها ذات مرة 

سأخسر الدنيا دت الكثير؛ كنت استجاب هللا لي لكنت فق

لم أكن أصلي، كنت ، غير محجبة واآلخرة ألنني كنت

بالرغم  نعلم أن الدنيا دار نقصان كلنا ،والديسأخسر أ



 197 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

إنها دار الشقاء "ولقد  ،كمال األشياءننتظر  من ذلك

 د"خلقنا االنسان في كب

_ 

 خفضت نور رأسها:أ

 .الخزالنمواقف _لقد أتعبني كثرة السقوط و

، يدخل قلوبنا أناس ويخرج آخرون حن نعيش لنتعلمن_

 !أننا لن نقدر على العيش بدونهم ومع ذلك عشناكنا نظن 

خوفا من أن يغادرونا  من أخرون ثم نخشى االقتراب

، البد من تجرع األلم حتى نشعر كما غادرنا السابقون

 بالراحة.

 ؟!ماذا إذا كان في القرب صعاب كثيرةو_

ألم بضراوة حتى ال نكون سبب _نواجه الصعاب 

 .لغيرنا

منها ثم  ة، فرت دمععينيهما ىرأسها لتتالقنور رفعت 

 :انكسارقالت ب

 ؟ميأيا  تعانقيني ممكن_

ضمتها  ذراعيها،يديها لتستقبل نور بين  المرأةفتحت 

، اشتمت فيها بكت نور بشدةكتفها  ىبحنو وربتت عل

 ،حين نعانق صديق حميم الذي يغمرنا الدفء ةرائح
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، حدأن نخبر بها أ ىنخش كنا سرار والهفوات التيبئر األ

 .النصح السديد والغفران والتسامح

 سكتت نور قليال ثم قالت بيأس:

لسنا ، ىمن ن عم أخرقد يكون في القرب حرمان _

 ينقصنا الكثير. بل الكمال الذي يرونه فيناب

ال نملك في نحن  ،بنتيايا  هو المانع والمعطيهللا  _

 "  اعقلها وتوكل" أنفسنا شيء
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محامي صديق ال برفقتهو مكتب الضابطإلى  وصل خالد

نور  إلخراجلمحامي ا ىسع، طلبوا مقابلة نور، كريم

حد  إلىجراءات تساهل الضابط معهم في اإل بكفالة،

خرجوا جميعا من مكتب الضابط سألتهم نور في ، كبير

ها كانت نائمة واستلمها عن حور، أخبرها خالد أن قلق

 فاطمأنت. والديها

 

************** 

 

بعينين دامعتين شاخصا  حور كان كريم جالسا بجوار

 وجهها الشاحبص تفيق، تفح أنبصره فيها آمال 

، كان يبحث عليهاشفق أصابعها، أوجسدها الهزيل ودقة 

عن سبل السعادة ليُمهدها لها، يبذل في كل دقيقة 

 ة.ابتسام شفتيها ىليرسم علقصارى جهده 

ساس حيعتريها اإلالحائط  على ةستندمكانت سها 

 ،كيف تجعل ابنتها ضحية حماقتهابالذنب، تؤنب نفسها 

ماذا لو كان  لحور؟ امأتكون  أنتصلح سألت نفسها هل 
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ابة جهربت من اإل بد؟ألصاب ابنتها مكروها وفقدتها لأ

تصبح  أنا إم نهأن تلك التساؤالت لكنها تيقنت م ىعل

 .تنسحب بهدوء وأمسئولة عن ابنتها مسئولية تامة 

 إلىبدأت حور تفيق شيئا فشيئا، كانت الدموع تتساقط 

تتلفت حولها في  مقلتيهادور ، تتباعا جانب عينيها

اقتربت منها سها مسرعة قبلت رأسها وجلست خوف، 

وجهه  ىوجهها بيديه وعلمسح كريم بجوارها بينما 

، أخبرها أنها بخير فسألته عن مختلطة بالدموعة ابتسام

حرق أكالجمر وقعت كلمات حور علي قلب سها نور، 

، حولت الجمودإلى هها تعبيرات وج استحالت ،قلبها

، آلمها كثيرا عدم بغطرسةخارج الغرفة  إلىبصرها 

 .هاانتباه ابنتها لوجود

وقف  ابنته حتى غاصت في نوم عميق، قام كريم بتهدئة

عنف ثم خرجها من الغرفة ب، أذراع سها ىقابضا عل

 قال:

 ._أنت  خارج حياتنا من اليوم، طريقنا انشق وابتعد

 جبينه، فرك جلس بجانب ابنته، غلق باب الغرفة بقوةأثم 

خرج هاتفه أ، رأسه إلىعد اصتشعر بالدماء ت ،بيدي

منه   ليطمئن  رقم صديقه المحامي ىمتثاقال اتصل عل

 في بيتها اآلن.على نور، أخبره أنها 
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وصلته رسالة من نور بها صورة من رسالة التهديد 

قضت على أي كتبت له حروف التي وصلتها اليوم، ثم 

 أمل له في أن يحظى بها.

أخشى أن تخسر ابنتك بسببي، وأخشى أن يكون القادم " 

لعبة ال ذنب بناتي، هناك أرواح صغيرة يُزج بها في 

 نا خسارة أكبر ال نعلم مداها،لهم فيها، قد يكون في اقتراب

فلنخسر أنفسنا بدال من أن نخسر من مهم أغلى من 

 "أنفسنا.. أرجوك ال تحاول االقتراب مرة أخرى..

 

)كان هناك ثمة نبتة في بستان الحب نبتت ووئ د ت 

 ٍب قتلت!(فاسألوها بأي ذن
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عادت السيدة  ،مور نسبياهدأت األام ويت األمر     

حجزها كريم لها وبعد نوال من رحلة العمرة التي 

تتمكن دينا ل شادي ودينا قران عقدعودتها احتفلوا جميعا ب

 ةقبول منحقد قرر فكريم ما أ، من اللحاق به بعد سفره

بعدها ، مديره في العمل الهرشحه  دراسية بالخارج

فيصبح ود لو يبتعد في عمله، أكبر سيكون مؤهل لترقية 

جرح زوجته  ىلينس يعطي لنفسه فرصة ،كطي النسيان

اتصل بنور فر بيوم سقبل ميعاد ال رفض حبيبته، ىوينس

مر لكنها رفضت في بادئ األنه يريد مقابلتها أخبرها أ

في مكان  قابلها ،للخارج نه مسافرأخبرها أ ماعندقبلت 

 ى، كانت تقسو علخفاء لهفتهاإ تحاولحددته هي، عام 

في  التحكم فقدتنها أتعلم جيدا  ،عليه ىن تقسأقلبها قبل 

السيطرة عليه ظهر ذلك جليا في عينيها الدامعتين و قلبها

كأنه يعرفها ا، كان كريم متوترا مخفاءهإالتي حاولت 

مامه، أضعفها ألول مرة، عينيها البريئتين التي فضحت 

ال تها وكأنها  في بلد غريبة عنها تشتُ ناملها، أرعشات 

مامه لطفلة صغيرة تحتاج أ، تحولت ال هوإتعلم فيها 

احتراما ، قال كريم وهو مخفضا بصره عنها لدعم الكبار

 :لحالة الضعف التي بدت عليها
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أرجوك  استمعي ، لكن تعاد انصياع ا لطلبكقررت االب_

أحيانا يأتي الحب ن صدئ، يقلبي بسكقبل أن أذبح  إلي  

ن لتَه لم كل شيء ، أو كما تظنيه أنت   في الوقت الخطأ

 لم تكن بنتيام أ ىحتلي، عم دراستي، يكن باختياري،

، لم أطالوحيد الذي اخترته ه الشيء، اختياري لب و أنت 

شعرُت بصدى  مقابلتك اليوم إال ألن ما نما داخل قلبي

نظرة الحنين التي تجاهدي من أجل رغم صوته داخلك، 

أنا سأبتعد لكن وشبهي!  أنك  منيرغم إحساسي  !إخفائها

 .، لن أضغط على قلبي ألنك  بداخلهلن أعدك بالنسيان

 دمعت عينا وسكت قليال ثم قال:

، في شفائها نفسيا لقد ساعدتي_أوصيك  بابنتي خيرا، 

دمك  الذي جرى في عروقها وصل إلى قلبها وعلقها 

،  ، عندما اتهمتك  فلتحاولي أن تكوني لها أم وصاحبة بك 

ألنك حقا خطفت  قلبها  ها لم تكن كاذبةيسها أنك  خطفت

 .وعقلها

وسرعان ما سلكت بالدموع  اغرورقت عينا نور

ولم تستطع ، ، لم تستطع الكالموجنتيها إلىطريقها 

غلق مجرى تنفسها، ظلت أ البكاء الذي ىالسيطرة عل

 :قالت بصوت مرتجف، م هدأت شيئا فشيئاث تبكي كطفلة
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البوح بها  تهناك أوجاعا يصعب البوح بها، لو فكر _

، الحواجز التي لم يعد يحتمل األلم ي الذيقلب كسرينس

رغما عني  تمنعني منك وضعها القدر بيني وبينك

 امرأة أخرى.، لن أبني سعادتي على حطام وعنك

 :بأسىقال 

 ._لم تهدمي يوما

ن أإلى من حين آلخر ليه إكانت نور تختلس النظرات  

، لم يتحرك في عينيه مثبتة ظلت نظرتهاخانتها عينيها و

، وقفت الحياة داخلها بصيص دمعجفنيها حينما رأت 

كأن كل متحرك استكان وكل صوت ، عند تلك اللحظة

، ظال نين قلبيهماأانخفض، صارا ال يسمعون إال 

جل ادخارها أليام أصامتين يسترقون اللحظات من 

 .عجاف

 قالت بوهن:ثم  عنه خفضت بصرهاأ 

 .خيرب_أراك 

بقايا قلب ودعته وانصرفت بخطوات متثاقلة تجر خلفها 

لكنها  محطم، تود لو تلتفت إليه لتسترق نظرة أخيرة منه

 يظهر ضعفها وانكسار قلبها أمامه. أبت أن
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 ىهائما عل ىيسير تائه الخطالمطار  إلىوصل كريم    

كان يغمره  يالذ الدفءحساس إوحبابه أا وجهه تارك

يحاول  مام عينيهأسلسلة من الذكريات تنفرط  ،بينهم

 االحتفاظ بها في قلبه.

 يسمع حفيف عجالتها في صالة المطار كان يجر حقيبته

، تحثه هنا ىن يبقأ، ينذره أال يبتعد رضيصطدم باأل

ظر خلفه ن ،مل منقطعأببقايا  ولو كثرأالتمسك  ىعل

ن كان إال يدرى  دافئة ةآلخر مرة أفلتت من عينيه دمع

سقف قلبه المكلوم  ىعلهار اننقاض حب أهاربا من 

 .تهدأ نالتي ليقترب من نيران االشتياق م أ فشقهُ 
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 الفصل الرابع عشر

 "كريم"

عندما سافرت  اخترت طريق النهايةنني أظن أكنت 

 ني بذلك قد حفرتأندري أدت عنك  لكني وهللا ال وابتع

د لي طريقا االشتياق في ثنايا  ُسبُل للنجاة من قلبي ليُمه 

 روحي.األلم الذي يفتت 

يقدر  ىبروحي مت سأعانقك  نني أ صغيرتييا ولتعلمي 

 ىقلبي وحت ننزعك  مأعنك  ولن  أتخلىلن  ،هللا لنا اللقاء

غادرت وطني ، النجوم تحترقلو ا ىوحت ع روحي،تُنزَ 

 وهل ،موطنين قلبك  أدري أ اليا حبيبة ألنساك  و

علم أكثر، ال أضللت طريقي  نيأنم أ سيداويني ابتعادي

م سأتجرع أحالمي أفي خياالتي و يستزوريننن كنت  إ

 يوحد المركؤوس 

 

 ؟!كاُء القلب يُجديبكيت وهل بُ         

 ..حبتي وحنين وجديأفراق         

 ؟ا افترقناإذالحياة  ىفما معن        

 !يدرأوهل يُجدى النحيَب فلسُت        
 محمد رامي**
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ثناء كل أبعد و التقيؤ الذي اعتدت عليهني داهم **

ستسلم أ. لن .مجددا القلمسقط جلسة عالج كيميائي ف

عت ز  ونُ  نازعتُ ا ى إذحت.. لن تنضب حروفي .. 

 **خر نفسى آحتأكتب  سأظل روحي**

 

 

غرفة  إلىنقلها تحفيف عربة الترولي صوت "

 "العناية المركزة

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

ليه بعد وفاة إمنزلها الجديد الذي انتقلت  إلى نور وصلت

كتشفت شقيقة زوجها ، اعالن الوصيةإم وت والد زوجها

نيران تعلت اش ،نور باسمن الوالد قد كتب هذه الشقة أ

نور لو لم تتنازل عن  تتوعد إلىها تجعلداخلها الحقد 

 ،بيدهاوجهها ام المرآه تتحسس أم نور وقفت، الشقة

 :كانت عينيها تبوح بالكثير

لكنه سلك طريقا ما  قريب وقت  منإالعرفه أال نا حقا أ 

، صار كل ليهإبار الحب واالشتياق آفر حو قلبيإلى 
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ن يذهب بعيدا أ! .. قالها قبل نا منهأيُذكرني به،  ءشي

لكني ، نا من اخترت وحدتيأ.. ال.. بل يويتركني وحد

هشة سقطت من جناح عصفور منه حقا، صرت كريشة 

عرف أجناحيه وال  إلى، ليس باليسير العودة طار بعيدا

!! أحقا  هذا الوجه الشاحب وجهي، لنفسي بدونهى معن

موجودا قريبا مني، ن عبقه لم يعد أشحب لمجرد 

بلت ذفابتعد آخذا معه حبات المطر بيض كالسحاب األ

 ؟!همحاوال قتلي داخل هل ابتعد الزهور فاقدة جمالها.

قلبي  امتلككيف ،  مجرى الدم فيه يجرأنني أ يدرىال 

 ذا،نا أوها ، هكذا؟! وقد كنت عاهدت نفسي أال استسلم

لعله ، استسالمي في صمت ةرفع الرايات البيضاء ُمعلنأ

 يعود يوما فأحيا من جديد!

ن نتعلق بأحدهم ما دمنا لم نفتح باب أ ىما جدو ولكن ..

لما نتلذذ بتعذيب الذات  !لب بسالمللق عبرواالوصل لي

 من  يال تهو ىقلوبنا تباعا حت ىعل باألسواطونلقي 

الحب  ةغيابالخوف من السقوط في  أيمنعنا، مكان   عال  

 ددا،قف مجأقاوم كي أ تما زل الخوف من الخزالن؟!م أ

، لم يعد بداخلي متسع طيقهأُ د أعما لم ألصاب قلبي أ

اشتم رائحة  ألمي؟ي فهل لي من براح يداو، تحمللل

 .هفال مرحبا ب ،تُمزقنيفراق ال
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النادي كانت سها جالسة مع صديقاتها يتبادلن في     

وتقفز في مخيلتها بالمرح الضحكات بينما هي تتظاهر 

، وقفت واستأذنت في آلخر آن   صورة حور من

، كان وجهها عياء الشديداالنصراف، كان يبدو عليها اإل

 حدى صديقاتهاإ فأسندتهافقدت اتزانها قليال  يبدو شاحبا،

رضا ، وقفن جميعا أالوعي وسقطت  وفجأة فقدت

عافها ولكن بال فائدة، إسن جلسوها علي كرسي حاولأو

استعادت  ىالالزم حت بعمل وقام الناديقبل طبيب أ

كد أوعيها، طلب منها بعض الفحوصات والتحاليل 

كانت ، الخاص ن تمررها عليه في عيادتهأعليها 

يعلو وجهها ابتسامة  تشف  حداهن تتابعها بنظرة إ

الفوز بكريم  ىتلك التي راهنتها يوما عل، انتصار

سها عليها رغم  لَ نه فض  أيوما ى تنس لم ،فربحت سها

تها في نفسها وقررت ر  أس، اكثير همحاولتها التقرب من

خططت جيدا  ،لتفسد عليها حياتها ءببطيم تنتق أن

حد الموظفين أودست الُسم بإرسالها صورا لسها و

ن تربطهم أيود نه أوهَم سها أها ،يبأالعاملين في شركة 

ن تلتقط لهم صور عديدة في أواستطاعت  ةعالقة صداق

 .كريم إلىقامت بإرسال تلك الصور  ثمماكن مختلفة أ
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في ركوب سيارتها بمساعدتها تها اصديق حدىإقامت 

خريات األ ىواكتفن باستطاعتها القيادة أبعدما تأكدت 

 حداهنإقوم ن تأبالسالمات واالطمئنان الزائف دون 

 .البيت إلىلها يوصبت

مها فأخبرتها أعن  الخادمةفيال والدها، سألت صلت و

تجر  فصعدت لغرفتها ن،اآل ىنها لم تعُد من الشركة حتأ

 سريرها واستلقت عليه إلىاتجهت ، إرهاقخطواتها ب

 وغطت في نوم عميق .

 

 

وخالد في شقة نور القديمة يقومون نرمين كانت 

توفير شقة من لد خاتمكن ي ىحتها فيليتزوجا  بتجديدها

، رفضت ريم ونور الجلوس في شقة عبد السالم جديدة

 ،وانقباضالفارغة ألنها تحمل داخلهم ذكرى سيئة 

ثاث استعدادا الستقبال األ الشقة انتهوا اليوم من تنظيف

 كان، ليكون بداية ُعش الزوجيةاختاروه  يالبسيط الذ

مطلية باللون االبيض غرفة نوم بسيطة  عبارة عن

 ومكتبة صغيرةبجوارها مكتبا  وغرفة جلوس عصرية

ساسية للمعيشة، هكذا دوات األسيطا به األومطبخا ب
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قوموا ببناء ُعش الزوجية معا خطوة ن يأتعاهدوا 

 ة.برضا وقناعخطوة ب

وقبلت خالد ألقت السيدة هيام الكثير من الزغاريد 

 .نرمين من فرط سعادتهاو

، وحدها دورها تنتظر كانت سهاالعيادة في      

، الناديفي  طبيبالتحاليل التي طلبها منها الأحضرت 

ثم اطمئن  طبيبرحب بها الغرفة الكشف  إلىدخلت 

تعاني من بعض  أخبرته أنهاوضعها الصحي  ىعل

جراء إض منذ فترة ولكنها تكاسلت عن راعاأل

التحاليل، تأمل الطبيب  ،نفسها ىفحوصات لتطمئن عل

قليال، ظل يُقل ب قضب جبينه  ،عدل من وضعية عويناته

خرى أ شعةأطلب منها ، باهتمام امهأموراق األ

ه أنخبرها أن تطمئن لكنه أحاولت ، وفحوصات جديدة

 أن يرى األشعة. بعد إال النهائي يضع التشخيصلن 

إثر كلماته، استأذنت في قلبها  بانقباضشعرت سها 

والدتها  ىاتصلت عل ها ت، جلست في سيارتوانصرف

تنوي  ألنهان في اجتماع مشغولة اآلنها أفأخبرتها 

ن تخبرها أمجلس الشعب، كادت في انتخابات الترشح 

، ظلت تقلب في ليها لكنها تراجعتإأنها تحتاج سها 

هاتفها تبحث عن صديقة مقربة ترافقها في ى سماء علاأل
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بينما تجاهل  ،لبهم بحجج واهيةأغشعة، اعتذر جراء األإ

اتصلت  ،ساسمن األها يجب علولم يُ  بعضهن اتصالها

ساعدته في بعدما ذي تقرب منها مؤخرا صديقها الى عل

مسافر في  ألنهفاعتذر منها العمل في شركة والدها 

غمضت عينيها، أالخلف ى لإسندت ظهرها أ، ازةإج

كشريط  أمام عينيهاخيرة تتوارد حداث األظلت األ

، تنهدت في جانبي عينيها ى، نزلت دمعة علسينمائي

تفكيرها فترة طويلة ألم، تذكرت كريم الذي غاب عن 

ه لو كان أن واثقة نها تحررت من قبضته، كانتأوظنت 

 ن يتأخر عنها ثانية واحدة.فلن موجود اآل

بها حور تشبثت تذكرت طفلتها البريئة، تذكرت كم مرة 

بمشاعر كقطة صغيره لتشعر بقربها وبادرتها هي 

اتها ، مسحت دمعان من والدتهاآلباردة، كما شعرت هي 

دة نوال، منزل السيإلى دارت مقود السيارة واتجهت أثم 

جابة، فتحت إترن الجرس ولكن بال الباب  ىوقفت عل

نهما يزوران خطيبة أخبرتها حور هاتفها واتصلت بها فأ

غلقت الخط ثم نزلت وحيدة تجر أعمها، اطمأنت عليها و

لتصلح ما  وراءلل ن يعود بها الزمنأ ىخطاها، تتمن

ونصائحه التي كانت تشعر بالملل  باهاأفسدته، تذكرت أ

 رددت في داخلها "يا لحماقتي!!، عند سماعها
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تذكرت  ضاقت عليها الدائرة فما من براح يسعها اآلن،

ثير من الالتي لطالما التففن حولها في الكصديقاتها 

سها أر فكار عن، نفضت األالحفالت والسهرات

ذبول الحظت بة، عبرت البواالفيال،  إلىواتجهت 

حزنت حينما  ،النباتات التي اعتاد والدها االهتمام بها

، بال عن تلك النباتاتن حالها ال يختلف كثيرا أشعرت 

 حتى جفت واصفر لونها.ري  

 ىانتهر، الحادية عش إلىكانت عقارب الساعة تشير 

نرمين ونور والسيدة هيام من تجهيز وترتيب شقة 

شقتهم ليأخذوا قسطا  إلىعودوا لي واستعدين، االعروس

ليوم زفاف نرمين يتمكنوا من االستعداد  ىمن الراحة حت

 نزلت السيدة هيام لتخبر خالدسبوع ، خر األأفي 

منزلهم،  إلىنرمين وشقيقتها ليقوم بتوصيلهم  بمغادرة

ها نور ونزلت لتنتظرهم في السيارة بينما انشغلت سبقت

، مسرعةغالق شقتها الجديدة جيدا ثم نزلت إفي نرمين 

وقع خطوات نرمين  ىمن شقة السيدة هيام عل خرج خالد

 ، ضحك خالد:ن تسقطأتعثرت خطواتها دون  التي

_هناك تحسن ملحوظ في السقوط، أنا أرى أنه من 

 مصعد لك  مخصوص. األفضل تركيب

 ردت نرمين مشاكسة:
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 أمام بابكم. ألتعثر وأسقطأظنك من تتعمد إرباكي _

 عينيه: بإحدىضحك خالد ثم قال غامزا 

  سقطتي في قلبي منذ زمن._ال أتعمد إرباكك فأنت  

ارتبكت نرمين ثم حثته على تركها لتغادر حتى ال تتأخر 

ثم  وقف مواجها لها وثبت نظرته في عينيهاعلى نور ف

خمارها  خارجفارة من شعرها  متمردة دخل خصلةأ

 :وقال

تجعلني أن هذه الخصلة المتمردة  قبل خبرك  من_ألم أ

 أستشيط غضبا؟!

 :تضرجت وجنتيها خجال

 .لم أقصد ذلك بالتأكيد _

 ا:تظاهر بالجدية وقال مازح  

  إلى الضرب في المرة القادمة.سأضطر _

 ة.السيار معا إلىونزال  بقوة صابعهاأصابعه في أ شب كَ 

 

 كريم في غرفة صغيرة تكاد تكون مظلمة، كان    

تستغيث رق، تذكر نور وهي أبيتقلب في سريره 

كان يتذكر  ،حدهم من قبضة عبد السالمأليخلصها 
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 نيهايفها الدقيق وعأنتذكر  ، مالمحها الطفولية جيد

في فنجان من القهوة  لمذاباالجذابة وشعرها  العسلية

ليحميها ها بقوة عانقي أن ى، كان يتمنا جيدالونهفامتزج ب

غالقه إقلبه فيحكم عماق أفي يدخلها  أومن العالم، 

نه حملها بين أكانت دقات قلبه تتسارع لفكرة ، عليها

يقضي ة مملة يبامه بعد سفره كئأيصارت  ،راعيهذ

يواسي قلبه ويقضي ليله ، نهاره في الجامعة يدرس

خانته روحه ن ينساها ى ألما عاهد نفسه عل، كالمكلوم

يانا هامسا أح باسمهاينبض التي تعلقت بها ويستمر قلبه 

تمرده يحاول التملص من بين يانا صارخا معلنا أحو

 :قال لنفسه ،هكلما آلمته وخزة في قلب ضلوعه ليعود لها

 "هاحببتأنعم "

رض سيظل طار األأقخر آها في ب  مهما هربت من حُ 

ن أيديها دون  ءبدفيكم شعرت ، باسمهاقلبي نابضا 

حبها في قلبي صار كيف وصلت لتلك الحالة  !مسهاأل

 !داخليفي كل مكان كالعقد الذي انفرطت حباته 

 هذا الحد؟ إلىهل كان التخلي عني سهال 
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 سافرُت أبعد ما أطيُق ولم تزْل...

 عيناك في عيني ووجهك وجهتي

 فإذا نظرُت فأنت غايةُ نظرتي

قصيدتي وإذا كتبُت فأنت    

في ليل الهوى يا نجمتي قد ضعتُ   

    أواصل  رحلتيودي إلي  لكي ع

رامي محمد**  

 

 

 

شعة يتفحص األ طبيبالأمام  كانت سها جالسة    

 ،بجانبها دادة كوثر تطمئنها بلمساتها الحانيل ووالتحالي
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في االنتخابات فأرسلت  للغايةفت مشغولة ألكانت السيدة 

 .عنها نيابةدادة كوثر مع سها 

وهو المكتب وزفر بقوة  ىنظارته عل طبيبوضع ال

 جبينه، ثم قال بأسي: يفرك

 ما توقعته صحيحا. لألسف_ 

 بقلق:ردت دادة كوثر 

 ؟خيرا يا دكتور_

 كوني قوية.، محاربة يأراد هللا أن تكون_

 ردت سها بشفتين مرتعشتين:

 ؟ال أفهم ماذا تقصد_

 تردد قليال ثم قال بهدوء:

 أنت  مريضة بسرطان في الدم._

دارت ببصرها  غير مصدقة الصدمةا من هفتحت فاه

ركان الغرفة وقفت بهيستيريا ثم دارت حول نفسها أفي 

ما ثم سقطت فاقدة  ءشيبعصبية كأنها تبحث عن 

  .الوعي

 الفصل الخامس عشر

 "بدايات جديدة"
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سفر  وقد تزامن موعد زفاف نرمين معيام أمرت     

 رنو هاودعت، بيضبفستانها األ شادي زوجها إلىدينا 

بقوة ثم دينا عانقتها ، لها السعادةتمنت والمطار في 

 .تركت في يدها ورقة فتحتها نور بعدما انصرفت دينا

 

صارحيه بما يدور  ،محبتكصدق  ىعلال تعاقبيه "

 "ق االختيارحله  داخلك واترك  

 

 ءبشيخبرها شادي أ هل !اماذا تقصد دينا بكالمه 

فكار تصارع األظلت  م كريم نفسه؟أ؟ يخص كريم

في شقة السيدة ختها إلى أوصلت ن أ إلى لهابعضها داخ

بدت فيه بيض وجدتها قد ارتدت فستانها األ، هيام

بيض أن ترتدي فستانا أصر خالد أكالوردة البيضاء، 

وضعت نرمين  ،حفل بسيطان كان الإو ىحتمنفوش 

بفستانها  ءصلت العشا وجهها، ىعل الزينةالقليل من 

في الدخول  مستأذنابيض بينما طرق خالد باب الغرفة األ

من الغرفة ودخل هو ليراها  فخرجت نور والصغيرتان

، دمعت عيناه بفستانها هلل في يوم ُعرسها خاشعةساجدة 

لمة سوقف صامتا يتأمل جمالها وهي مُ ساجدة لرؤيتها 
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، ، انتهت نرمين من صالتهازينتها أبهىنفسها هلل في 

شعرت بأحدهم يقف خلفها فوقفت واستدارت بخفة 

 ،فمها ىصابعها علأواضعة شهقت فزعا  ،لتصطدم به

 ألسفلن قلبه هوى أخطوة للخلف، لم تكن تعلم   رجعت

 كالبدر وعيناها التي ءالمضيجمال وجهها  أىحينما ر

 ءببطي، اقترب منها المس جفنيها ألنهالكحل  عزف لها

 يال يدر ااحتواها داخلهمخرهما ثم آفتح يديه عن  ،هائما

ا غاصت أنهم أم بين ضلوعه، أاعيه رن كانت بين ذإ

دها التي استكانت بعد جسبرجفة شعر  !ماق قلبهأع إلى

كل منهما كم  يال يدر ،ت الروح في الروح، ذابلحظات

وكأنه توقف الزمن  م عدة ساعات!أمن الوقت دقائق  مر

كل منهم وجد سكينته في  أنكل ما شعروا به  بهم،

 .خراآل

 ىعل قبلة دافئة طبع، ذراعيهسراحها من بين  لقأط

نه أ، والرحمةه سيكون لها السكن والود أنها دَ تع   جبينها

خ، تعدها واأل بحبيب والصديق واألسيكون الزوج وال

 .كل الرجالنه سيصير لها أ

ذ أخجمالها ثم وجهها ليخفي  ىعل وشاح الفستانل سدأ

 زفافهما. المكان الذي سيشهد إلىليذهبا  برفق بيديها
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ثم اتجها  علو الزغاريد والمباركاتالغرفة لتخرجا من   

 حفل زفافهما.الذي سيُقام فيه  دار المناسباتإلى جميعا 

السيدة ومن بينهم  المباركة الليلةبهذه  حاضرينسعدَ ال

بعدما توطدت عالقتها بنور في الفترة  نوال والدة كريم

حفظ القرآن األخيرة بسبب تبادل الزيارات األسبوعية ل

 .شاركتهم السيدة نوال في ذلكوقد 

دمعت عينا نور التي لطالما تمنت هذه اللحظة التي 

 ويصفو عيشها. مع شريك الحياةتها أخ ىعلفيها تطمئن 

 اصعد، عشهماإلى ذهبا العروسين و حفلانتهي ال

نرمين ثم  إلىنظر  ،هيامالسيدة شقة  مماأالطابق االول 

 :وقال هامساوقفها بيده أ

 البد أن أحملك_لن أتركك تسقطين ثانية في هذا الطابق، 

وصعدا حملها ، ارتبكت نرمين واخفضت رأسها خجال

   بالبهجة.على أن يملئوه الذي تعاهدوا هم الجديد عشإلى 

 

 

الحي الجديد الذي  ، كانبيتها إلى كانت نور في طريقها  

بحشد  تفاجأت ا على غير العادة،مزدحم مؤخرا سكنته

 يحيطون بشقتها الجديدة طفاءمن رجال اإل كبير
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 ءببطيت نور باقتر، في فزعصرخت الصغيرتين 

جدران الشقة جثت كلت أشاخصة بصرها في النار التي 

، ضمتهم بشدة الفتاتين ىركبتيها قابضة يديها عل ىعل

لقد ضاع كل شيء وأكلته  غير مستوعبة ما حدث!

 يران.الن

صبحت شقتها كلها عبارة عن حطام أن أين ستذهب بعد أ

 ىالسيدة هيام لتبيت عندها وتفسد عل إلىعود أت، ود أس

 ماذا تفعل؟م أ ؟!ختها فرحتهاأ

تذكرت الحديث الرصيف المجاور لبنايتها ى جلست عل

مل شقيقة عبدالرحمن زوجها أدار بينها وبين  يالذ

 .عندما جاءتها في بيتها لتهددها

الجارات  حدىإربتت استيقظت نور من شرودها حينما 

، ظهر رقم السيدة هارن هاتف، عليهاة كتفها مهون ىعل

وصوتها مختنق  أجابتف ، مسحت نور دموعهانوال

ن أبتغير صوتها فأصرت شعرت السيدة نوال بالبكاء 

قسمت أتعرف سبب بكائها، قصت لها نور ما حدث، 

مام أ أخر هناك خيار يكنم ، لللمبيت معها أتين تأعليها 

يها متثاقلة إلذهبت حتى الصباح،  قبلت استضافتها، نور

 تسابقتقليال محطمة الفؤاد، كلما فرح قلبها  ىالخط

بترحاب مهونة السيدة نوال  استقبلتها، إليهازان حاأل
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ريم نها ستبيت مع أعليها مصيبتها، سعدت حور كثيرا 

نوال بفتح  ورهف في غرفة واحدة بينما قامت السيدة

 .لتبيت فيها نور المغلقة غرفة كريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستشفىول لي في نه اليوم األإ**
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ن أالقلم دون  ىحكم قبضتي علأن أت طعخر يوم استآ

 !يسقط

 

****************************** 

رة في  إحدى ىكانت سها ترقد عل  المستشفىاألس 

يسري في عروقها أُلفت،  والسيدةوبجوارها دادة كوثر 

يشرح لها رحلة العالج الطبيب وقف ، سائل حارق

شاخصة بصرها كانت سها شاردة ، طمأنتهامحاوال 

تتذكر كم مرة نصحها كريم باإلقالع عن التدخين  ىألعل

ها، كم طعامن تهتم بأجل صحتها، كم مرة نصحها أمن 

وجهها شاحب ويخفي ذلك مساحيق  أنخبرها أمرة 

، ن عليها زيارة الطبيبأو تضعها يومياالتجميل التي 

رغما  للطبيب على اصطحابهاصر أه أنتذكرت مرة 

ليفحصها ويطمأن عليها لكنها استقبلت كالمه  عنها

ن أجل أنه يفتعل ذلك من أاستهزاء ظنا منها ببرود و

حولها في  فنن يلتفالالتي كُ ، تذكرت صديقاتها قربيت

ن أم اليوم بجانبها بعد هالحفالت الصاخبة، تبحث عن

بيها الذي أحدا ، تذكرت أفال تجد منهن  علموا بمرضها

، يقف بجانبها في الشدائدسمن ن كريم وحده أقسم لها أ

ن علمت أبعد  الصدمةها التي فجعت من إلى أمنظرت 
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ابنتها التي زجت بها  سها ، تذكرتحقيقة مرض ابنتها

قصرت في ة ، تذكرت كم مرال ذنب لها فيها ألعوبةفي 

 إليهاالطفلة الهشة واحتاجت  هذهحقها، كم مرة مرضت 

جدتها التي ترعي ى مها علأبينما اعتمدت فلم تجدها، 

انعدام الشعور بالمسئولية لديها  ،الصغر ذشئونها من

 أمها أثناء والدتها.كالتي فقدت  ةطفلة لطيمحور  جعل

ظالم كأنه  ،مامها شيئا فشيئاأور تتضح مكانت حقيقة األ

دون  النور الذي خبأته داخلها، بكتر انقشع فجأة ليظه

، تردد صوت، تسارعت الدموع من عينيها بال توقف

 صوتا داخلها يتوسل:

عترف بكل ذنب أليك، إن ندمت وتوبت ن يا هللا.. اآلاآل"

ناحية ابنتي  وتقصيريبإهمالي عترف ا اقترفته،

عترف بخطأي وبعدي عنك، أوزوجي ونفسي.. 

ب ر من حولي وظلمت نفسي، يانني ظلمت أعترف أ

فعل ليسامحني زوجي وابنتي أماذا  بي، أنت فاعلٌ  ماذا

 "يوما فبادرتها بالظلمني ؤذلم توامرأة 

ن تحضر أثر التي لم تُكُف عن البكاء وطلبت من دادة ك 

للصالة  سدالإ ، طلبت منهاالمأقمعها غدا دفتر كبير و

وسجادة لتعوض ما فاتها، كانت تعلم خطورة مرضها 

 .شهورا يتعدىن طال فلن إعمرها و أنو
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 ،الخاصة بغرفتها المياهدورة  إلى ةقامت سها متجه

تأملت شعرها ، مالمحها إلىأمام مرآتها تنظر وقفت 

قص، في دالل كتفهاى عل المسدل  ،مدت يدها والتقطت م 

ن أكادت  ةارتعشت يدها بشد، خصلة من شعرها جذبت

خصالتها  ىليجز عسمعت المقص ، صبعهإتجرح 

 تساقطت الخصالت كمطر غزير، حفيفمحدثا صوت 

، شعرت سفل قدميهاأا ويهغرق كتفأخرى، واحدة تلو األ

 طالما يهإللم تعد بحاجة  ،أرضار سقوطه ثإبنشوة غريبة 

صار شعرها قصير جدا بالكاد  ،مغادر ال محالة أنه

 يال تدرتأملت نفسها في المرآة،  ذنيها،أ إلىيصل 

 أمعنها!  يتخلى أنألنها تخلت عنه قبل شعر بالقوة  أت

 !تشعر بالضعف

 هالكن، ن يأتي بعده التعودمر غريبا في البدء لكيبدو األ

 تشعر بها النساء بعد قصام اللذة التي أمقف حائرة ت

شعورهن تعبيرا عن التخلص من حالة اكتئاب يعشنها 

 وكأنها حقا ألقت ثقال كاد يقسم ظهرها.

السيدة نوال في شقتها فقد رحبت مع  ةكانت نور مقيم

 اشترت مالبس من شدة سعادتهاوا بذلك كثير خيرةاأل

الكبيرة  الغرفةوفتحت للصغيرتين ريم ورهف  جديدة

رةالتي بها  غراض حور معهم أللطفلتين ونقلت  عدة أس 
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هدتها أفقد مع نور  ءالشيوفعلت نفس لتصبح غرفتهم 

 .غراضها في غرفة كريمأووضعت مالبس جديدة 

تها شكرت نور أخزفاف  ىيام علأبعد مرور خمسة 

ها ستعود لتقيم أنحسن استضافتها لها وى السيدة نوال عل

مع السيدة هيام في شقتها فبكت نوال كثيرا ورفضت 

ذا البيت مهما حدث، ال في هإانها لن تقيم صرت ا، ذلك 

نها دائما ما كانت أخبرتها ، أصدرها بحنوإلى ضمتها 

 عتحنو عليها مثلما شعرت م بابنهن يرزقها هللا أ ىتتمن

الجلوس معها ى وافقت نور عل، ن هللا عوضها بهاأنور و

أمرها وتعود حتى تدبر  كريم بذلك يعلمال أبشرط 

 لشقتها.

 ىلكنها كانت علختها أ شقة صابأين لما حزنت نرم

مانها وشدة تعلقها به، فكلما إين هللا يبتليها ليختبر أيقين 

 ألحتكثر، أنور باهلل زادت المحن زادت شدة تعلق 

تأتي لتقيم في شقتها وتنزل هي وزوجها ليقيما  أن هاعلي

في ى ن تبقألكن نور رفضت وقررت  هياممع السيدة 

ترى بيع شقتها وتشتستطيع  ىشقة السيدة نوال حت

المكوث مع  ىن كانت وافقت علإ يال تدر ،غيرها

م الن نور اشتمت أذلك  ىعل إلصرارهاالسيدة نوال 

الوسادة  ى، حتالشقة من أركانرائحة كريم في كل ركن 

مام مكتبته أكانت تقف التي تنام عليها تحمل من عبقه، 
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في نها عرفت ذوقه أ ىوتقرأ الكتب التي قرأها حت

مكتبه صورة له  هو  ىموجود علاختيار الكتب، كان 

قاتا أوسرح فيها امها وتأموحور كانت دائما ما تجلس 

لكن كيف " حببتهأقد ل"قائلة طويلة، صارحت نفسها 

 !المفر من حبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجلسون في غرفة المعيشة وزوجها  ت نرمينكان   

نرمين  لىإ فيما حدث لشقة نور، نظر خالد ناقشونتي

 :باندهاش
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تحرق لدرجة أن الفتيات كيف أعمى المال قلب عمة _

 !مأواهم، أال يوجد في قلبها ذرة وفاء ألخيها

لكنها آثرت  ءشينها تود قول أنرمين ى على بد

 .. فاكمل خالد:الصمت

 .راسلنيأتدرين أن كريم ما زال يُ _

 :يهائتزفرت نرمين الهواء الذى مأل ر

 لكنها...كنت أتمنى أن تعطيه نور الفرصة _

 ىثم عضت عل ةتمتمت نرمين بكلمات غير مفهوم

 :شفتيها

بشيء على أن يكون ذلك سر  أن أخبركأود _خالد ، 

 لألبد. بيننا

 ، أعدك بذلك.قولي يا حبيبتي_

 توترت قليال ثم قالت بحزن:

 نجب.نور ال تُ _

 قال مبهوتا:واندهش خالد 

 !؟ وريم ورهفكيف ذلك_

 قاطعته نرمين وأكملت:
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ن تحمل رحم طفلي ال يكبر وللديها حالة خاصة، _نور 

ما جعل  ،أطفاال أبدا، علمت بذلك بعد زواجها بعام

ها ر  دَ بقَ زوجها وأخته يعاملونها اسوأ معاملة ويعايرونها 

 ىذات يوم اتصلت بي صديقتي نه، الذي قضى هللا به

ه قد جاء للدار اليوم م وأخبرتني أنالتي تعمل في دار أيتا

في سن العامين واألخرى لم  إحداهن ،أخواتطفلتين 

نور بهن كثيرا وأصرت أن تكفلهم  تأثرت تتخطى العام،

شهادات ميالد ألب واحد باسم ن استخرجت له في بيتها،

وعندما عاد زوجها من سفره رفض األمر،  عشوائي،

 عندما أعطته نور مبلغا من المالإال  يتقبل وجودهملم 

 اأخبرته أنهلمساعدته في الخسائر التي تعرض لها، 

سقط بعدها بفترة  ليرضى بوجودهم، طفالاألوديعة 

زوجها من أعلى بناية وأوصى والده وهو على فراش 

ترث نور شقة أن الفتيات لها دين في رقبته وأن الموت 

احساسه بالذنب ناحية عنه، وكصدقة لتربي فيها ابنتيها 

ما قدره تقبل ينور ترفض كريم ألنها تخشى أال  ..زوجته

 فيجرحها كما جرحها عبد الرحمن.عليها هللا 

ا ثم أنهت كلماتها ثم بكت بحرارة، تأثر خالد بكلماته

 ضمها إليه لتهدأ،  قال باندهاش: 

نا متأكد أن كريم يحبها اآلن، أ قصتيه_لم أتوقع لحظة ما 

 ..وسيقبل، يا نرمين
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 .ال يتخلى أبداالرجل إذا أحب بصدق 

 قالت نرمين بحزن:

 األمر. ق على نور أن تخبره بذلكيشُ  _

 هلل، سيدبر األمر. هادعي_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالثة  باألطفالكانت نور تهتم مر قرابة الشهرين      

الترفيه  ىدون تفرقة تهتم بمأكلهم ومشربهم وملبسهم حت

عمال المنزل فكانت لها أتساعد السيدة نوال في  ،عنهم

ضافت للمنزل بهجة رغم الظروف التي أ، خير عون

انسكب فاحت رائحته العطرة ذا إتمر بها، هي كالعطر 
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ة حور، رالصغي ىحت ،في المكانثره الطيب أوينتشر 

فقد توردت وجنتيها خير تغير شكلها في الفترة األ

وابتسامتها ال وزاد وزنها قليال لونها وودعت شحوب 

ذا حازت باهتمام ورعاية إكالوردة التي  ،بداأتفارقها 

 .نمت وترعرعت وازدان جمالها

آنسها وجود نور التي حطمت ما السيدة نوال فقد أ   

قامتها إخفاء إنور في  رغبة احترمت ،وار وحدتهاأس

معها عن كريم وكان كلما حدثها وسمع صوت 

، شعر بالسعادةفي ننها حصة القرآأالصغيرات تخبره 

 ةصن تمنحها فرأمن سها فقط  ىتتمنالسيدة نوال  كانت

كثيرا ما كانت تنصحها  ،ناحيتها باألمومةلتشعر  كهذه

حزنت كثيرا عندما هاتفتها  ،برفق ولكن دون استجابة

ها، مرضها، حزنت كثيرا عليحقيقة ب أخبرتهاو مسأ

 .المستشفىلذلك قررت ان تزورها هي وحور في 

 

شرعت في الكتابة، قلمها و سها مرتعشة مسكت بيد  

لم الذي يشق عروقها شقا، األ هزيمة كانت تحاول

 ينه عالج الكيماوي الذإ ،في الوريد يسرت انريكالن

 ،لتساقط الكثير من شعرها وزاد من شحوب وجهها ىدأ

سقط منها يلتمسك القلم ولكن بال جدوي،  تجاهدكانت 
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فيسقط مرة لتقطه دادة كوثر وتضعه في يدها كثيرا وت

 .خرىأ

زاد  ،ءشيعلي ى صبحت هشة كالريشة ال تقوأ   

راد تطهيرها أن هللا أتيقنت ، خيرةمانها في الفترة األإي

رغم انشغال  كانت راضيةمن الذنوب قبل موتها، 

تها والدتها عنها بالمنصب الجديد فقط كانت تكتفي بزيار

وجود دادة كوثر معها، لم تحزن  ىمعتمدة عل كل مساء

قابل ن تأنه دَي ن يُرد لها قبل أتعلم جيدا  ألنهاسها لذلك 

ضها ، ربها ر   شعرت كم كانت طفلتها تتأذى حينما تُم 

 ! جدتها

و ولاولة كتابة كلما سقط منها القلم تجاهد وتمسكه محف

، ثر طيب في نفس ابنتهاأن تترك أجملة واحدة، قررت 

من الذكريات التي جمعتها  الكثيرتدوين  ىعكفت عل

 ى، دخلت حور والسيدة نوال التي بكت لرؤياها علبها

مام الطفلة، وما أفراش المرض لكنها حاولت التماسك 

في ن حور لم تستطع التعرف عليها أمر سوءا زاد األ

اء فقد سبقتها ذكلكن نوال تصرفت ب ،مراأل بادئ

، ر مؤثر للغايةوح ىعل الصدمةكان وقع ، وعانقت سها

تجمعت الدموع في مقلتيها ثم سقطت دموعها 

سها  تأملت، مهونةربتت سها علي كتفها ، كاألمطار

ت صغيرتها فوجدت الحمرة تكسو وجنتاها وقد تحسن
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أقوى ها الهزيل صار دالشحوب وجس ا، غادرهكثيرا

 فقالت سها بحب وندم: عهده من سابق

استمعي لنصائح ماما _أراك  أفضل حاال يا صغيرتي، 

 .نوال دائما

 :عفويةردت حور ب

تعيش معنا اآلن وتطعمني _ال تقلقي يا أمي، ماما نور 

حتى أنني حصلت على درجات  وتذاكر معي دروسي

 عالية. 

مر في بادئ األ الحزنوجهها تغير وجه سها وبدا على 

 ةابتسام ت تعبيرات وجهها وظهرتلكن سرعان ما الن

حولت بصرها تلقاء السيدة نوال  ،وجهها ىعل خفيفة

 :بارتباكالتي شعرت بالحرج لكالم حور وقالت 

ها احترقت شقة نور ولم تجد مكان يأويها هي وابنتي_

،  فعرضت عليها أن تجلس معي حتى تدبر أمرها

 ن. خاصة أن كريم مسافر ولن يأتي اآل

 :وقالت بوهن حورإلى شردت سها قليال ثم نظرت 

 أود رؤيتها يا حور ألعتذر لها عن ماأخبريها أنني _

 صدر مني نحوها.
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 ىثم وضعت كفها الصغير علهزت حور رأسها موافقة 

وقالت "اسأل هللا العظيم رب العرش العظيم جبين سها 

 ةواهن ة" قالتها سبعا فابتسمت سها ابتسامن يشفيك  أ

 .رهاقن تشعر من فرط اإلأونامت دون 

لكنها ال  تعبتنام من التجعلها كانت تداهمها نوبات 

حساس ، تغيب بعيدا ثم تستيقظ دون اإلتشعر بطعم النوم

ال تشعر  "هل حقا غفوت؟! فتسأل المحيطين بالراحة

 فقدت السيطرة على جسدها.بنفسها وكأنها 

 سها استأذنت السيدة نوال في االنصراف بعدما نامت

 ه.التعب الشديد الذي تعرضت لمن 

ها حزنا في مقلتي الدموع تتقلبخرجت السيدة نوال وفي 

 ةغير مصدقظلت تلهث بالدعاء لها طيلة الطريق  عليها

 ىتُشف، تمنت لو بين ليلة وضحاها تبدل حالها كيف

علمت من  هابالحيوية لكن المفعمةوتعود سها الزهرة 

نها اكتشفت المرض بعد أن حالتها متأخرة وأدادة كوثر 

 .نهش في جسدها الهزيل ن أ

، عدت الطعامأ، كانت نور قد المنزل إلىعادوا    

 ىالحظت نور لمحة حزن عل ،السفرة حولاجتمعوا 

اولت نور ، حوكذلك الصغيرة حوروجه السيدة نوال 

م، ذلك اليو لكن شهيتها كانت ضعيفة طعامها في فمهاإ
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 والدتهان أحور  هاخبرتفأ حزنهاألتها نور عن سبب س

ها تود مقابلتها، لم تتردد نور لحظة نأمريضة للغاية و

 ىلكنها كانت تخشن علمت بمرضها أمنذ في زيارتها 

تذهب السيدة نوال وحور  أنرد فعل سها ففضلت 

زيارتها  ىعزمت علوحدهم وعندما علمت بأمر طلبها 

 ضغينةي أفي القريب العاجل، فتشت نور داخلها عن 

ذاب كل  ها تجاه سها فلم تجد فقدقلب تحملها في طيات

 :قالت لنفسها هامسة ..ذلك كالجليد

 "يا رب عماق قلبيأ"سامحتها من 

 

 

 

 

 

 

 ىليال ونهارا حتكان كريم منشغال في دراساته     

، هاتف والدته له الفرصة العودة قبل انتهاء العامى تتسن

ن تفتح أبعد االنتهاء من يومه الطويل، طلب منها 

 مليهإفقد اشتاق ابنته تها هي والكاميرا ليتمكن من رؤي
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ت وجه أحينما ر الفرحةظلت حور تصرخ من  ،كثيرا

صوت ضحكاتها  ىخرجت ريم ورهف علأبيها، 

، مامهمأوصراخها التففن حولها فوجدوا كريم يظهر 

يديهم وتبادال السالمات، سألهم كريم عن ألوحن له ب

، لكنها نائمة نها بخيرأفأخبروه  والدتهم كيف حالها

شعر  !!بمنامتهمجالسون لقولهم، كما أنهم  تعجب كثيرا

خيه بعد االنتهاء من محادثة أهناك خطب ما، هاتف  أن

عن نور دون  دينايسأل ن أطلب منه  ،ابنته، اطمأن عليه

ن أجابت دينا بتلقائية أالسائل،  نه هوأ عنلها يفصح  أن

دمر كل  هائلشقة نور الجديدة تعرضت لحريق 

وأكدت في منزل والدتهم  ةمقيم نممتلكاتها وهي اآل

لم  خوةبطابع األ شاديلكن  ،أال يخبر كريم بذلك عليه

حزن  ،خبره ذلك سرا دون علم زوجتهأينفذ الوصية و

لكنه كان  الماضيةصاب نور في الفترة أما ى كريم عل

يلمس وجهها في غرفته و مع والدتهة نها مقيمأسعيدا 

، كان ذلك دافع قوي ليبذل قصارى جهده للعودة وسادته

 .ق سراحهاطالإعدم ى والعزم علليها إ

في  يدكل يوم يز المستشفىسها راقدة في كانت    

يضا النفسية، تبدل أو د حالتها الصحية سوء  تزداعمرها 

ن كل من ادعوا صداقتها ذهبوا مع أاكتشفت ، حالها

لم  الناسالمواقف وحدها التي تظهر معادن الريح، 
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كيف تلومهن تتعجب سها من ابتعاد صديقاتها عنها 

لكن عذرها الوحيد  طريقتهن،وهي كانت تفكر بنفس 

نها لم تكن هكذا من قبل، فقد شربت تلك الخصال من أ

تعكر معاشرتهن، كانت نقية كقطرات الماء يوما ما لكن 

الباب ففتحت دادة  ىسمعت طرقات عل، ءفشيشيئا 

 وانتظرت حور والسيدة نوال بالخارج دخلت نوركوثر 

يا لقساوة ، بحزن شاخصة بصرها نور وقفت، قليال

تتقن جميلة  ةيتها يوما فتاأتبدلت سها التي ر ،المرض

الحركة،  ىعلجسد هش ضعيف ال يقوى  ،براز جمالهاإ

شفقت أمن قبل،  ت كل ما فعلتهيَ سحزنت لرؤيتها هكذا نَ

تقدمت نحوها وانحنت وقبلت  ،عليها لكنها لم تظهر ذلك

ثار أثم مسكت يدها الهزيلة التي ال تخلو من جبينها 

 خت، نظرت لها بحنان األثر تركيب الكانيوالإ تالكدما

 :بالدموع مغرورقهوعيناها 

 .حبيبتيهللا وعافاك   _شفاك  

سها  ىلم تر ،طويالتأملت وجهها  ،ليهاإنظرت سها 

ابتسمت ، ول مرةأح نور هذه وقتما قابلتها مبراءة مال

 وقالت بضعف: لها

 سامحت ني؟هل _

 ردت نور بال تردد:
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_لم أغضب منك  يوما، كلنا ندافع عما يخصنا بكل ما 

 .أوتينا من قوة

 هزت سها رأسها بإعياء:

 .سفةآنا أ_

سها محاولة كبح جماح البكاء العالق في أقبلت نور ر

نقت الجسد عاكنه تفلت منها رغما عنها فحنجرتها ل

لكن سرعان ما ، بكي االثنان أمامها الهزيل الراقد

ثم قالت  نفسها وكفكفت دموع سها ودموعهاتمالكت نور 

 :بصوت مرتجف

._ارجوك     ال تبك 

 :ةقالت نور مشجعف ،هزت سها رأسها بضعف

 .من أجل حور_البد أن تكوني قوية 

، لألسف للوراء ألصلحت الكثيرإذا عادت بي األيام _

ال يظهر معدنها  من ضعف نظره يرى األشياء مشوشة

قد تكون تلك النظارة الحقيقي إال لو ارتدى نظارة، 

يهد الروح ويكسر  ابتالءمرض أو فقدان عزيز أو 

 النفس.

 قالت نور مهونة:
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، البد أن تكوني _ما زالت الفرصة أمامك، ال تستسلمي

 بصحبتك.بخير حتى أنعم 

ن أتطيع ها تسأن، لم تكن تعلم ةهزت سها رأسها مبتسم

ن معاملتها! وقد ، تحسن معاملة نور وكيف لم تُحس 

م التي ابنتها وعاملتها معاملة األ إلىرى خسنت األحأ

، لم يعد بينهم مجاال قوم بدورهاتن أعجزت سها يوما 

ال  لها، أفمن فعلت تلك المكيدة من للغيرة،  جله لم يعد ح 

 ىانته، وليتها لم تفعل ةبال رجعخسرته خسرانا مبينا 

 خطاء الماضيأر فلم يعد هناك فرصة إلصالح ماأل

 ،ةثر عتمأكحينما نستنفذ رصيد الغفران تصبح الدنيا 

 ىعل ،ما بوسعي يا نور لتسامحيني قالت داخلها "سأفعل

منذ  يغيابل ألضمن أما حنونا البنتي تعوضها عن قاأل

عترف كنت أاآلن  ،نعم ،والدتها وليس اليوم فحسب

، كنت أما  فقط في شهادة البنتي كالحاضر الغائب

يشهد بذلك،  يالوالدة القيصرية الذ الميالد، فقط جرح

 ىعبتها يوما ، حتال وال دللت والفما سهرت كاألمهات 

 باختياريلذات الحياة فقدت ، ميأستمتع بكلمة ألم 

لكن ال ،  قشور واهيةإالخرى ما هي أواخترت لذات 

 ءالشيهل فاقد  ،وما مايفقد كنت محل ابنتي ، تلوموني

 ؟خطأي بررأهل  !ما هذا العبث !؟يعطيه
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مثاال  ىذا رأإيعطيه  ءالشيحيانا فاقد أنعم ، يذأهنني إ

تسب من أكا فلم أنما أفيحاكيه، حتذى به يُ  للعطاء حسنا

عالقتها  ى، حتناجحةصبح سيدة مجتمع أ كيف إالي أم

 إلخفاءرغم محاوالتهم بأبي كانت تسوء يوما بعد يوم 

يد حانية بينهم شعر بذلك في كل لمسة أ، كنت عنيذلك 

بي قد  طويل ألفي كل نظرة اشتياق بعد سفر  ، قد غابت

من بيتنا قد تنحت  ةسكينة ومودة ورحمبعد كل  فترت،

غاب دفئ والداي ثم تبعه ، نوع من البرودة ليهإ فأضفت

 .صد من كان يوما زوجيأق ،دفئ زوجي

يناس وحشتي إبي وزوجي وحدهم فقط من حاولوا أ

يح الستار عن عيني، لكني كنت حمقاء ، ُرف َع وها قد أُز 

 !ن صار بصرَي اليوم حديدأبعد  !ىالغطاء ولكن مت

خرجت نور ، ءبشيفي نوم عميق ولم تشعر  سها غابت

دادة إلى ودخلت حور والسيدة نوال، وقفت نور تتحدث 

 :بالخارج كوثر

 هل تحتاجون أي شيء؟_

بوركت  يا ابنتي، يكفي زيارتك لها، إنها لم تتفوه بكلمة _

، حالتها النفسية سيئة منذ أن منذ الصباح إال معك

 اتصلت والدتها وأخبرتنا أنها لن تستطع الحضور اليوم

 قالت: اندهشت نور ثم
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 _ولماذا لم تأت  والدتها؟!

 إشفاق:تنهدت دادة كوثر ب

ومؤتمراتها، تأتي _السيدة ألفت مشغولة في شركتها 

 .مساء  تطمأن عليها ثم تغادر

 ذن؟!_من يرافقها هنا إ

_أنا يا ابنتي ال أتركها إال يوم الخميس أعود لداري 

 ود الجمعة.األطمئن على أوالدي ثم أع

 :تجاه سهاشعرت نور باألسي 

، وسأمر _ال تقلقي، سأبيت يوم الخميس معها حتى تأتي

 ساعدك في رعايتها.عليكم كل يوم بعد انتهاء عملي أل

سها ابنتي، ولدت على يدي ولن _ال تتعبين نفسك، 

 أتركها حتى تشفى.

********** 

 

تذكرت  ،حزينة مصدومةالمنزل  إلىوصلت نور 

التي كانت تتميز بجمال وقوة، كيف  اليافعةالشابة 

خفيفة،  يهز كيانها هبة ريحضعيفة صبحت هزيلة أ

شد أمها عنها وهي في أشفقت عليها كثيرا بسبب تخلي أ
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 بنظرة مختلفة، لألمورلعلها نظرت  ،يهاإل االحتياج

جل ضمان مستوى أمن اهتمت بالعمل لكسب المال 

كل م تجسدت ، مسكينة تلك األبنتهاي الطبي عال

 ىال يشترلكن المال  ،احتياجات الحياة لها في المال

ال  شياء ال تُشترى،أ حقا هي والمحبين! الصحة، الحب

حانية ودعم نفسي  ةكل ما تحتاجه ابنتها ضم ي أنتدر

 تدهورو ة، كانت تعلم مدى تطور مرضها بسرعشديد

ى ، هي فقط تحتاج من يربت علالحالة الصحية لها

من ل تحمل ما تبقي لها أجكتفيها ويمنحها الدعم من 

 .العمر

توضأت نور وصلت ومع سجودها بكت كثيرا، دعت 

 ىحمدت هللا عل ،ال يغادر سقما ن يشفي سها شفاء  أهللا 

ت حينها فقط تأكد ،وسألته دوامهانعمة الصحة والعافية 

ن هناك من يحمل أا ومشاكلها في الحياة صغيرة جد أن

 كثر عبئا.أهموما 

يسعد سها ويحسن من حالتها  ءشيظلت نور تفكر في 

لتشرح له  راسلهن تأالنفسية تذكرت كريم، قررت 

رته زمؤاها تحتاج ل، وأنيها سهاإلحالة التي وصلت ال

 :كريم إلىرسلت أخرجت هاتفها ودعمه، أو

 السالم عليكم ورحمة هللا
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 .تم صحة وعافيةأتكون في  أن ىنأتم

ن حالة سها في تدهور مستمر أ الغكإبوددت فقط  

جل لحظة سعادة مرت بينكم يوما أرجوك من أ، وشديد

مل ن تكون لها دعما وتبثها األأحور، حاول جل أما، من 

كمل أفقط ك عاشرتها بالمعروف أن أعلم، في الحياة ثانية

 .ما بدأته فالعبرة دائما بالنهايات

 .غلقت هاتفهاأسلت الرسالة ثم أر

 دفترها وكتبت في منتصف الصفحة:رجت أخ 

 

 

 

 

 .بها المحيطةلوثتها البيئة ها فتاة نقية س

 خاطئال ضحية ألسلوب تربية إلم تكن يوما 

د لالتدلي بناء ال األ، مور الوسطفخير األ الزائد يُفس 

العائلي والترابط  ءللدفييحتاجون المال قدر احتياجهم 

 .يرساأل
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الوصول طريق ضلت  سها أحبت كريم كثيرا لكنها

 .قلبه إلى

 .التسامح يضمن سالمة القلب

مرة  ضن ضاعت فلن تعوإهناك فرص في الحياة 

 خرى.أ

 اغتنم عافيتك قبل مرضك.

 

 

 

 

 

القلم،  ىن تحكم قبضتها الواهنة علأحاولت سها     

 :كتبت في منتصف الصفحة

 

 "واناأل قبل فوات"                      

، قد تكون النهاية هي بداية رواية جديدة هذه بداية النهاية 

عماق الروح فيعيد أفي وبداية فجر جديد ينثر نسماته 

وال  الراويال يهم من حدهم داخلك، أترتيب بعثرة فعلها 
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 ،فقد تجد نفسك بين طيات السطور ،من هو بطل الرواية

في ذاكرة النسيان  نتأ قد خبأته اقد تمس الكلمات جزء

 ا الراويأنون أكما ترك جرحا عميقا في روحك، قد أل أو

تقرأ في  أنتو ناآل د يكون صوتك المسموع داخلكقو

المجني  أمنا الجاني أهل قاضيا عادال يحكم  صمت

 عليه؟!

ك والمكان تروي تفاصيلتكون شواهد الزمان  أنهم األ

تكن تعرفها من لم فتكشف عن شخصية جديدة  بعنايه

، يسامح ويغفر أن، كالنا يستطيع فتش عنها داخلك ،قبل

 .وانقبل فوات األاغتنم الفرص 

ن تكتب، أصرار إولكن لديها ظلت سها تتصبب عرقا 

يدها  إلىخرى أمرة يسقط منها القلم فتُعيده دادة كوثر 

صوات أمن جديد دون ملل، تسمع بين طيات الصفحات 

صوت  رض،األصوات عربة الترولي تحف أمختلفة، 

بكاء  حدهم،أموت إلى جهاز رسم القلب مشيرا صفير 

عودة إلى تشير  ىخرأو عزيز، فقدان محب ىحدهم علأ

صرخات  قلب بعد صدمة كهربية، إلىالحياة 

يطوفون طباء والممرضات صوات األأوضحكات، 

نين أنداء واجبهم المهني، قد تسمع  لبيينمُ حول الغرف 

في صمت، حاول التماسك  الكيماويألم طفل يتجرع 

، عذرا لكل فكل من حولي يحتاجون الدعم والدعوات
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، معاناتكستطع تجسيد ألم  ألنيض سرطان ، عذرا يمر

التي  والغثيان تحدث عن نوبات التقيؤألم  ألنيعذرا 

تغافلت عن تغير  ألنيصارت جزءا من يومك، عذرا 

الملعقة المعدن  ضطررت الستبدالك فالديحاسة التذوق 

سهوت عن  ألنيو البالستيك، عذرا أبملعقة من الخشب 

تشوش الرؤية والزغللة التي داهمت عينك دون ذكر 

 ن من تجرع من نفس الكأس وحده من، عذرا ألهوادة

 .يشعر بمرارته

************** 

 

 

 

ثم تفيق، تغفو دون حيانا أكانت سها تغيب عن الوعي     

تقوم دى الممرضات إحصوت  ىتشعر وتستيقظ عل أن

في عروقها ثم ي الذى يسر يالمغذبتغيير المحلول 

فقط  ،، هي ال تنامخرى في سبات عميقأتغيب مرة 

، يتغير الناس عالمناإلى ر ثم تعود آختغيب في عالم 

مها تارة وترى نور تارة وترى دادة كوثر أحولها فترى 

 غفوتهاالسرير وكثرة  ى، فرغم رقودها علخرىأتارة 

 أنن تنام دون أحقا دون ألم، تتمني ها تتمني النوم أن إال
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، رغم تشعر بكتلة النار الحارقة التي تسرى في وريدها

وهنت ى االستمرار في الكتابة حت ىصرت علأألمها 

ن تكتب أمن دادة كوثر  طلبن تإلى أاضطرت فكثيرا 

 ي ما تقصه عليها.ه

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس عشر

 "رد المعروف"

نور بسها  صلةما  تعجب، إلى كريموصلت رسالة نور 

وكيف سامحتها نور بعد ما بدر من سها من اتهام 

ه لينتهي جهدف كث   يُ  أنحال  أي ىقرر عل بخطف ابنتها،

بالرد  ى، اكتفليستطيع العودة المنحةمسرعا من تلك 

 رسالة نور بكلمات بسيطة: ىعل



 248 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

كل حال،  ىهلل علبدو بخير حمدا أنا أ ،"وعليك  السالم

م حور، أمشاعرك  النبيلة تجاه  ى هللا خيرا علجزاك  

 .. العودة قريبامر وسأحاول تفهمت األ

 

يعود في القريب العاجل سنه أ، علمت قرأت نور رسالته

، المحترقة بأي ثمن فقررت التعجل في بيع شقتها

عالن إيحاول خالد ن أرمين طلبت منها ن ىاتصلت عل

ببيعها  لو اضطر ىحت عقاريثر من مكتب أكالبيع عند 

حتى تستطيع شراء شقة أصغر  ،بأقل من قيمتها الحقيقية

كدت لها أ وتشتري لها أساس بفارق السعر،منها قليال 

 لطلبها.تلبية  ى لبيعهانه سيسعأنرمين 

 

انتهت نور من عملها وعادت للبيت  ،يوم الخميس إنه   

دائها ثم استأذنت السيدة نوال في المبيت مع تناولت غ

ورحبت تعود دادة كوثر من بلدها  ىحت بالمستشفىسها 

تصطحب رهف ن أ بحرجنور  استأذنتها ،نوال بذلك

نها أ كثيراالسيدة نوال  حزنت، وريم للمبيت عند خالتهم

 ىحتقناعها إتود التفرقة بين الصغيرات، حاولت نور 

صرت أضت بشدة ولكنها رف، عباء عليهااأل تزيدال 

 نَت عليها.وأث  رأيها فشكرتها نور  ىعل
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، ةتتألم بشد، كانت سها المستشفى إلىوصلت نور     

، استأذنت دادة ال تدري بما يدور حولها تغفو وتستيقظ

القرآن  ، جلست نور تقرأباكيةكوثر في االنصراف 

، قليال ونامت سها هدأت ىها حتببصوتها العذب بجان

قرأت  ،فضولبالحظت نور الدفتر بجانب سها فتحته 

 .منه بعض العبارات التي لفتت انتباهها

جيدا كريم رف عأنا أ، "نعم أََحبَها، رأيُت ذلك في عينيه

، هي تستحق كان محقا  خطفت نور قلبه وحب، أذا إ

شعر بالذنب كثيرا أحببتها، أقد والحب، فكيف بي 

 "يوما، وددت لو كانت صديقتي تجاهها

ها أنغلقت نور الدفتر بارتباك ثم نظرت حولها، شعرت أ

ن تفتح أانتهكت خصوصية سها، صوت داخلها يحثها 

صفحة  ى، فتحت علمام فضولهاأالدفتر ثانية، ضعفت 

 وقرأت: أخرى

ننا لم "حقا كان زوجي وفُزُت به رغما عن صديقاتي لك

نتفاهم يوما واحد، كانت زيجة فاشلة منذ البداية هو يُنف ذ 

 ، عشناغروريبع وصايا أتنا أوفحسب وصية والده 

لكل منا حياته الخاصة فقط من سنوات في منزل واحد 

كنت ال اعبأ بهذا  ،جلها فقطأحقا من  ،جل حورأ
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ثيرا مور بيننا كن يصلح األأ هو حاول ،االنفصال

سامحني يا  ألنني لم أكن أراه بقلبي.. بتعادبادره باالأف

 "كريم

 قلبت نور عدة صفحات:

هذه فينبض قلبها  يحتاج ألمي بشدة ليتها تقرأ سطورأ"

، فراقي ولو مرة قبلأن تعانقني علم تيتها تل ،الراكد

ن أحد ال يحق ألنني ابنة محمود الدريني، أمي أعلمتني 

زوجي الذى  ىحت جميعال أرقى منفانا  علي   ىيتعال

ال غرورا إحاول كثيرا التقرب مني لكنه لم يجد مني 

ة سرة بسيطأ لو أني أعيش وسط اكثير تمنيت ،وكبرياء

ي أمعود فأجد أخرج وأ ،تعيش في منزل صغير

ا أنفي وأنالزكية تداعب  هاعامطشتم رائحة أ، بانتظاري

 مي... أنها رائحة طعام أأتأكد صعد الدرج، فأ

 !!ذنإفلماذا ألومها اعتدت غيابها 

 

نه ينتظرني إء نومي يلوح لي بسعادة، ناأثبي أ"رأيت 

 "يأبليك كثيرا يا إبيض، اشتقت ألونها حامال باقة ورد 
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، الدفتر ووضعته جانبا فأغلقتحدهم أشعرت نور بقدوم 

المالغة في وظهرت امرأة يبدو عليها فُت َح الباب 

 مالبسها:باستعالء متأملة  نور إلى، نظرت مظهرها

 ؟هل أنت  ممرضة_

 ارتبكت نور قليال:

 .صديقة سهانا أ_ال 

 :وقالت بامتعاض فُفها السيدة ألفت بتأرمقت

 _لم أرك  من قبل، تختلفين كثيرا عن صديقاتها!

 فاكتفت بهز رأسها دون انها والدة سها أ فهمت نور

 ،ابنتها ىتنحت جانبا لتستطيع االطمئنان عل ،ن تردأ

 جلست بجانبها وقالت:

 .حبيبتي.. لقد أتيت، استيقظي ألطمئن عليك   _سها

مها أ إلىثم نظرت  ءببطيتأوهت سها، فتحت عينيها 

 خرى قائلة بوهن:للجهة األوحولت بصرها 

 أنا متعبة.. األلم ينهش جسدي._

، سيسكن آالمك أحضرت لك  ُمسكن اآلالم المستورد_

 يا عزيزتي.

 شديد:قالت سها بإعياء 
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 ت ألرتاح.ال أرغب في العيش، دعيني أمو_

 الموصل بها صدر الجهازأغابت سها عن الوعي و 

ستغيث صرخت نور وخرجت مسرعة ت، صوت صفير

فوجده ضعيفا، الحظ ، دخل يتحسس نبضها بالطبيب

خرج نور أطلب طاقم التمريض بسرعة وزف، ها تنأن

ودموعها ، كانت نور تلهث بالدعاء وأُلفت من الغرفة

 :طبيب صارخاخديها خرج ال ىتتسارع عل

 الحالة تحتاج نقل دم بسرعة، ابحثوا عن متبرعين._

 :بخوفردت أُلفت  

انقذ ابنتي بدم من المتوفر في بنك الدم الخاص _

 بالمستشفى وسأدفع مقابل مادي عالي.

 بعصبية:طبيب رد ال

وفصيلتها _بنك الدم في مستشفيات األورام شبه فارغ، 

  نادرة، ابحثوا عن متبرعين سريعا.

لحور من قبل وقد تكون نفس  تبرعتتذكرت نور أنها 

 فقالت:الفصيلة 

 أنا مستعدة للتبرع وسأبحث عن متبرعين آخرين._

خرجت نور أ ،دخلت نور لتتبرع لها وهكذا السيدة ألفت

 الفيس بوك ىعلصفحتها الشخصية  ىكتبت علهاتفها و
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 "_Bفصيلة أحتاج متبرعين بالدم رجاء خاص "

، بعد قرابة المستشفىوعنوان ثم كتبت رقم هاتفها   

 ، وخلفه آخرالنصف ساعة وصل زميل نور في العمل

ليتبرعوا  نور بصفة شخصية الكثير ال تعرفهمجاء ثم 

 .بوكصفحات الفيس  ىعل ن تم مشاركة المنشورأبعد 

 

 

 

 

 

 أن، بعد قليال إالتفارق سها  لم نوروسابيع أمرت    

 ى نورلم تتوان ،تسوء يوما بعد يوم صبحت حالتهاأ

ما أ ،حبتهاأرعايتها، اقتربت منها كثيرا ولحظة عن 

ويقيم  نه وصل مصرأخبرها أبوالدته كريم فقد اتصل 

ال تشعر نور بالحرج وتطلب  ىحت صدقائه،أحد أعند 

عندما علمت  ،كان ظنه في محلهو ،منزل والدتهمغادرة 

متعتها هي وبناتها بين أبوصوله من حور قامت لتجهز 

سالت من السيدة نوال بأال تترك البيت وبكاء حور تو

بنتيها، رن جرس الباب وفتحت الذي لم يتوقف وحزن ا
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 أنخبرته أمامها، رحبت به ثم ألتجد كريم السيدة نوال 

تخبرها  أنه والدتالرحيل، طلب من ى صرت علأنور 

مامه أقفت وو نور ، خرجتقليال يريد التحدث معهانه أ

يفتضح  أن ىرؤيته، تخشى سها تخشأترفع ر أندون 

نظرة الشوق تخشى ، رها ويظهر عليها لهفتها لرؤياهأم

ن اآل ،ليهاإنظر كريم ، عنهاا رغمالتي تطل من عينيها 

 ها هينه يتنفس، أشعر  وضيق، انقباضهبال  دق قلبه

 ىقلبه كالقابض عل ىقابضا عل لينساهاحبها وابتعد أالتي 

ظهرت لمعة في ، حبا واشتياقا إالعده ده بُ فلم يز   الجمر

 ، قال بهدوء:عينيه

 ؟_كيف حالك

 وقالت: ارتبكت نور

 وأنت؟_بخير، 

 أنا في أحسن حال.. اآلن._

ليها إظل كريم ناظرا مرت دقائق يكسوها الصمت 

 كسرت نور حاجز الصمت:، ظمأ قلبه منهايروي 

 أخبرتني ماما نوال أنك تود أن تخبرني بشيء._

 _كنت أود أن أخبرك أنك  لن تغادري منزل والدتي.

 أنتقل إلى بيت ماما هيام.كنت سأغادر على أية حال، س_
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 ._لكني غير موافق على إقامتك في بيت غريب

شعرت بلهفة ، هقاللتحاول فهم ما رفعت نور رأسها 

ال يرفع صوت دقاته، أقلبها الذي عاهدها تجتاح 

في  ةخفضت رأسها بخجل حينما الحظت عينيه مثبتأ

 .عينيها

 لكنها ليست بغريبة._ 

لن تغادري منزل والدتي، من أجل أنت  لست  بمخيرة، _

.  حور التي تعلقت بك 

 صمت قليال ثم أكمل:

قطعت المنحة من أجل _لن تطول مدة إقامتي هنا كثيرا، 

 ثانية.مساعدة أم حور ثم سأعود 

وهو ت الكلمات في فم نور، أربكها ثقته في نفسه رتعث

خوفا لم تستطع التفوه بكلمة  ،ةرها بكل بساطأم يحسم

من أن تخونها دمعاتها فتبكي أمامه، ال تدري إن كانت 

ا اشتاقت له أم ألنه سيغادر ثانية، أم ألنها ستبكي ألنه

  لها فيه.دون حق  إليه  يسبقها أمامه وحنينها ضعيفة

لن  وألنها مضطرة إلى ذلك، بسبب إصراره رماأل قبلت

ال إ  يملكونهم النوجها ألتها وزأختستطيع الجلوس مع 

لن تستطيع الجلوس غرفة نوم واحدة وغرفة معيشة، و
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ستضطر الجلوس بالنقاب طول  ألنهامع السيدة هيام 

، ولن تتحمل الجلوس في شقة لوجود الدكتور كمال اليوم

 .اثثلخلوها من األعبد السالم 

  

 

 

 

 

باب  ىعل ، طرق طرقتينالمستشفى إلى وصل كريم    

وهي نائمة، لم يتأملها وقف صامتا ثم دخل  غرفة سها

؟ تغيرت ين سهاأ، أىيتحرك له ساكن من هول ما ر

ال إمنها  يتبقىها، لم عرش معظم مالمحها كليا وتساقط

، عاد ووجه شاحب الحركة ىجسد هزيل ال يقوى عل

جلس على ، خرج من الغرفة مسرعا، بظهره للخلف

، ظلت صورها تتقلب مض عينيه بقوةأقرب مقعد، أغ

لم من عينيه، اعتصر قلبه األ دمعة سقطت، هنهذفي 

قبلت دادة كوثر ناحية الغرفة رحبت به، أ، حزنا عليها

، علمت أنه رآها، هونت الدامعتين هعينيالحظت تأثره و

ألفت فأخبرته أنها تأتي بعد ، سألها عن السيدة عليه

، شعر كريم بالحنقتطمئن عليها،  االنتهاء من عملها
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أخبرته أن صديقة سها الجديدة تأتي إليها باستمرار 

وتهون عليها مصيبة المرض، سألها  وتبيت معها كثيرا

 ...عن اسمها فقالت "نور"

، طلب من دادة كوثر أن حزنا على سها هأسهز كريم ر

حتى ال تحزن أنه رآها على هذه تغطي رأس سها 

 من وعدلتها سدخلت دادة كوثر وغطت رأالحالة، 

مالبسها ثم طرق كريم الباب طرقتين، فتحت سها 

على جلس كريم  ، ابتسمت بوهن لرؤيته،ءببطيعينيها 

 ثم قال:لها الكرسي المجاور 

 خير إن شاء هللا.ب نستكونيشفاك  هللا يا سها، _

بامتنان، رسمت على شفتيها شبح  رأسها بسها  أومأت

موازية  ةسقطت دمعان الصمت قليال ثم ابتسامة، ر

 :مسحهايها سارع كريم بلعين

 قالت سها:

 .سامحني يا كريمأنا آسفة، _

نسيت كل شيء، وال  لقد ،يا عزيزتي لالعتذار _ال داع  

 أتمنى سوى أن تكوني بخير.

نور كسرت المرآة ولم أعد ! _أخبرني عن مالمحي

 هل ما زلت جميلة؟ .ألهتم بنفسي..أرى وجهي 
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 ، قال مطمئنا:ألما قلبه سؤالها اعتصر

 مهما حدث.ما عاهدتك  إال جميلة وستظلين جميلة _

األهم أن تكون صورتي جميلة مظهري..  _ال يهم

 أجمل من الداخل.المرض جعلني صدقني، داخلك، 

 قال متأثرا:

 أنت  في عيني اآلن أجمل من سابق عهدك. إذن_

هل يمكن أن تأتي غدا ومعك مأذون وشهود؟  .._كريم

وأنا سأتصل بنور وأختها اصطحب معك والدتك وحور 

 .لتحضر

استسلمت سها  ا،سه موافقأرب أومأارتبك كريم قليال ثم 

تضعف  أن روحهليسمح لالغرفة  كريم غادرللنوم ثم 

، لم داخل عينيه ةالمكبل دمعاتالنف  س عن قليال ليُ  ولو

وصلت نور  المتقطع، تأوههانينها وصوت أيتحمل 

خفضت بصرها لتعطيه الفرصة أحظت تأثره، ال

 :بحرج ، قالليكفكف دمعاته

 .حالتها الصحية مدى تدهور _لم أكن أتخيل

ثم حثته على الدعاء لها بالشفاء، نور بحزن  أومأت

 ازدرد ريقه ثم قال بارتباك:
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طلبت مني سها أن أحضر معي غدا مأذون _لقد 

 !وشهود

 _ال تكسر بخاطرها ولبي طلباتها.

 جوع!كني طلقتها ثالثا بال ر_ل

 :قالت نور

_أستاذ كريم، سها حالتها الصحية في تدهور وقد تكون 

أنت سبب في إسعادها ولو قليال، أحضر معك مأذون 

 .واشرح له األمر

 .رأيهامتفهما رأسه ب أومأ

، والد سهامقر شركة  إلى استأذن وانصرف ثم اتجه   

، دخلت طلب من السكرتيرة مقابلة السيدة ألفت

تجعله ينتظر ن أفطلبت منها  خبرها بقدومهالسكرتيرة لتُ 

بالخارج قليال ثم تسمح له بالدخول، لم ينتظر كريم 

باب يرمقها ها ووقف عند الإلي، دخل خروج السكرتيرة

 بسخط وقالت للسكرتيرة: إليه، تطلعت بغيظ

 نصرفي اآلن._ا

مام مكتب السيدة أُلفت كاظما غيظه متأمال أوقف كريم 

 بادرته ألفت بالحديث:هدوءها وابنتها في تلك الحالة، 

 لماذا أتيت؟ هل أتيت لتشمت بمرض ابنتي؟!_
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 قال بغضب:

 أتيت ألرى ما هو أغلى من ابنتك ليشغلك  عنها._

علمني كيف أعامل هل ستُ  أدب،_الزم حدودك وتحدث ب

 ابنتي؟!

  _ولَم ال؟!

 ما أفعله.أعي جيدا _إذن، ارحل من هنا، أنا 

 سندها ال، أنت  ال تعي شيئا على اإلطالق، ال تعي أنك  _

، الوحيد في الحياة، أنها تستمد القوة  أنك  أمها منك 

 وليست دادة كوثر.

، سها معظم اليوم ال تدري ء_لم أقصر معها في شي

من  ال  أنا أعمل ألضمن لها مستوى عبمن حولها، 

 الرعاية والعالج.

 :بحزمقاطعها كريم 

_ومتى ستوفرين لها مشاعر األمومة التي حرمتيها 

 ؟منها

 سها:أسكتت قليال ثم رفعت ر

 ولماذا لم توفر تلك النصائح لنفسك حينما طلقتها؟_
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بنصائحك لها  هدمتيه أنت   ألنني كلما سعيت لبناء بيتي_

 وأفكارك الهدامة.

 رمقته بغضب ثم قالت:

، تفضل اخرج من هنا وإال _هل انتهيت، أحسنت

 أحضرت األمن ليخرجك.

 ا بحنق:يهلإنظر كريم 

لك  في ضعفك ولن تجدي، _سيأتي يوم تحتاجين سند 

وأموال الدنيا كلها لن كلماتي تلك  نوقتها ستتذكري

  .تنفعك

 

مست ، الهانهش قلبت هبل ألسنةقالها ثم انصرف تاركا 

ا ضاقت إذ، جهازوأمام نكرتها أالحقيقة التي لطالما 

ذا ضاق إم الدافئ براح، فكيف الدنيا يوما نجد حضن األ

كل يشرب  يكالعاطش الذ !م ولم نجد فيه متسعقلب األ

م عن ذا اغتربت األإفال يرتوى عطشه،  ، ال الماإسائل 

 بعد! الستقراروا ىفأين الُسكنها ئبناأ
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أن تصدق نور  لمفي ساحة الحرم المكي الشريف     

، المبارك خيرا بزيارة هذا المكانأتحققت قد منيتها أ

بكت كثيرا فرحة بمالمسة الكعبة الشريفة، لمحت رجل 

باها جالسا ممسكا بيد رجل لم تتبين مالمحه أيشبه 

 أبيها كتف ىوعل ،كريم وجدتهوحينما اقتربت منه 

حمامة بيضاء ترفرف بجناحيها كأنها سعيدة، قال لها 

 :بيهاأ

نه زوجك لقد أقر هللا عينك به"  اقتربت إ"اقتربي يا نور 

كتفها وهمست  ىبيض علأمنها الحمامة وألقت منديال 

ذنها "حور" دققت النظر فيها فوجدتها تشبه سها أفي 

نظرت نور ألبيها مجددا فوجدته  ،كثيرا ثم طارت بعيدا

 .ذو لحية بيضاء آخر رجل

وجدت ابتسامة ذان الفجر أصوت ى استيقظت نور عل

ثناء نومها، أتلك الهيئة  ىعلوجهها كأنها كانت  ىعل
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اللهم ارزقني )) وقالتوقفت  ،تذكرت الرؤيا التي رأتها

فبعثت في روحها سالم تذكرت شكل الكعبة  ((خيرها

السيدة نوال يقظت أ، خرجت من غرفتها لتتوضأ، داخلي

لتصلي، لم تستطع النوم بعدها ظلت تفكر في تفاصيل 

لترمي عندها كل ، تمنت لو زارت الكعبة حقا الحلم

 آالمها.

لد كانت تجلس نرمين علي كرسي في عيادة خا    

 ، قال خالد مازحا:الكشف

 الضرسيا حبيبتي ال أستطيع تنظيف فمك  قليال _افتحي 

، ضحكاتهثار أنرمين تحاول التحدث وفمها مفتوح مما 

 :قال باستفزاز

داخله إصبع ورق ، الضرس ن األكل الكثير_كف  ع

  طهوته  أمس.العنب الذي 

ء، حاولت نرمين التحدث ويده في فمها فبدت كالبلها

، رمقته نرمين علت قهقهة خالد وتوقف عن عمله

  بغضب مصطنع:

أتيت إليك، كان علي الذهاب لطبيب لقد اخطأت حينما _

 آخر.

 .لو كنت فعلتها لمزقتك  بأسناني..! طبيب آخر_
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 طبيب أنت أم آكل لحوم البشر؟!_

في المرآه، لقد حولت ابتسامتك  يانظر ،أعالجك مجانا_

 وال يعجبك إلى ابتسامة ساحرة

 :خفيفة ةولكمته في كتفه لكمة مقهقهضحكت 

ة الوحيدة التي حالإنني ال يا زوجي العزيز، _احمد هللا

 .خطت عيادتك اليوم

لحضور عقد م أخبرها أن كريم دعاه اليوضحك خالد ثم 

، وكلب حتى ال يجرحهازواجه هو وسها، عقد صوري 

حتى ال يأت  برجل   منه أن يقوم بدور أحد الشهود

غريب، اندهشت نرمين وزادت حيرتها ألن سها طلب 

 .حضورها أيضامن نور 
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 جدتفاقت وأوعندما  غفت فترة طويلة قد كانت سها

، ابتسمت ابهنور ودادة كوثر والسيدة ألفت يقفون بجان

 قائلة: والدتها إلىونظرت 

 غدا يسيزفوننأخيرا يا أمي، _

 ل:ن تقوأكتفها وهمت  ىمها علأربتت 

 ـــــــــــال يمكن فعل ذ_

 كتف سها: ىوربتت علقاطعتها نور  

 .يا حبيبتي عروس جملحبيبتي، ستكونين أ_بالتأكيد يا 

 وقالت:بينما ابتسمت سها  بغضب نور إلىنظرت ألفت 

 !أتعلمين أن أبي أخبرني أنه سيزفني بنفسه_

خانتها ة مسحت دمع انقبض صدر نور لكلماتها ثم

ويعتلي وجهها خرجت السيدة ألفت ، هايخد إلى للتوتس

 :نور قالت ،جبالخار حقتها نور، وقفواال، نوبة غضب

 البد أن نلبي رغبتها لتتحسن حالتها النفسية._
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تقصدين األلعوبة التي ينوي كريم فعلها من أجل أن _

 ؟!يرث ابنتي

 إنه مجرد تمثيل.مر الذي تفكرين فيه غير صحيح، _األ

صدقيني لو حدث أي تالعب  _سنرى غدا آخر التمثيل..

 سأبلغ الشرطة.

ومسكت ففتحته دادة كوثر دفترها إلى شارت سها أ   

 .القلم، بدأت سها تمليها بصوت ضعيف

  

نسانة لم إ المعروف إلىورد كان البد من تضحية، 

ي نشهور قليلة، كانت قريبة م منذ إالها نقاؤ كتشفأ

م أن تكون ألوريد، هي حقا تستحق في االدم كسريان 

ليق بغيرها، م ال تأكون كلمة تفي ذات الوقت الذي قد 

حزن أال  ىى صورتي في المرآه حتأر نى أتخشكانت 

فهشمت ذاب كقطعة جليد الذي  يوجهي وجمال ىعل

، لكنها فتحت لي مرآه المرآة الموجودة في غرفتي

خرجت من قلبي مشاعر أ ،جمالي الداخليى ررى ألأخ

العطاء و، التضحية ،يثاراإل، الحب ،التسامح مختلفة

 .دون مقابل

في زجاجة ني رأيت انعكاس صورتي ي أنكانت ال تدر

رأيت  ألنيزعج أنلم ! نزعج أهدتها لي ولم أالعطر التي 
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ها يدفئ يد ،جليأة من جمالي في انعكاس عينيها القلق

دلك قدمي التي فقدت طرافي وهي تُ أالذى سرى في 

كيف  درس راحتي لتُلقنني ىسهرت عل، الشعور بها

ابنتها المريضة، اعذريني يا حور لم  ىم علتسهر األ

،  ألمارسهمن قبل مي أمن  تمامهاال لكذ أتلقى  نورمعك 

بقائها  ضمانما لحور، البد من أن تكون أامرأة تستحق 

ني قد رأيت الحب يسرى في نظرات أ بجانبها، وخاصة

 ال يحبها! ولمَ كريم لها، 

 ىعن الجميلة كوثر، فهي كانت سندا لي يوم تخل أما

ما صمدت لحظة واحدة عني كل قريب وصديق ولوالها 

 .ثناء فترة عالجيأ

مالي  مس خصصت جزءا من أ، كثرأحببتها كأمي بل أ

فريضة  ألداءفي زيارة بيت هللا مها لتحقيق حلباسمها 

 كثر من ذلك.أالحج، هي تستحق 

م من تلد بل األ، ليست فقط من تلد من األأن علمت اآل

 .مي كوثرأ!! كما ربتني تربي فقط أو ،وتربي

 

، مع المحاميمس أعي كل حرف كتبته في وصيتي أانا 

رباحا كثيرة أنا أوحققت ي لي الكثير من المال أبترك 

مت مفتاح شقتي لدادة كوثر لتحضر ل  سَ  ،بعد وفاته
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صندوق المصوغات الخاصة بي وتركته معها لتهديه 

بعد وفاتي وهذا قليل جدا عليها وقد قدمت لي ما لنور 

 .ظم من الذهبأعهو 

يتام الذي تعمل به صديقة ثروتي لدار األ وقد خصصت

كنت ، كفالة الطفلتين ريم ورهف ىساعدتها علالتي نور 

 ،ها ال تُنجبأنمعلومات عنها  قمت بجمع أنعلم منذ أ

حان ، كف  ر عن ظلمي لهاما بوسعي ألُ  علأف ناآللكني 

الذي دثرني يوما بحبه بأبي ي حبة سألتقء األموعد لقا

 ىوالدليل علن هللا قبل توبتي أعلم أنا أوعطفه ونصحه و

مالبسي ، عصيت هللا به يوما ءشينني زهدت كل أ ذلك

 .فقدته وزهدته يومساحيق التجميل وشعر

بدا أعود ألو رددت لي صحتي فلن ى ب حتر وهللا يا

 .داخلي ءشيتغيرت وقد تغير كل ، كسابق عهدي

 .واستوعبت الدرس جيدا.. فاقبلني فقط اآلن فهمت..

 

رون    ، واجهوا الواقع الوهم غيابةنفسكم في أ** ال تأس 

فضل أبكل ما فيه من ألم، ال ضير مادامت المواجهة 

 .بكثير من الوأد في ظنون العقل
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قام بعض الممرضات بتزيين في صباح اليوم التالي     

طلبها، وصلت  ىعل د بناء  ربالبالونات والوغرفة سها 

ن فرحة سها أحزنت نور واندهشت كثيرا لكنها 

حالتها  نأتعلم جيدا  ،برجوعها لكريم مجرد قشور

 .يام قليلةأال إتدهورت ولم يبقي لها 

وجلست تلقي س سها ألت رلتي قب  ابعدها نرمين  توصل

ى عل االبتسامةلتصنع  دعاباتها بطريقتها المرحةعليها 

 وجهها الشاحب.

صدقاء كريم أحد أوانتظر خالد ووالمأذون  وصل كريم

 ذو لحية رجل كبير في السن كان المأذون، بالخارج

 كريم شرح له ،يرتدي العمة والقفطانصغيرة  بيضاء

 ألنهة الزواج غيقول صي أنه ال يمكن أنفقال له الوضع 

بعد الطلقة الثالثة لكنه يريد الجلوس معها  وعال رج

 .االبتالء ىيثبتها بكلمات بسيطة عن الصبر علو

لها  بالنسبةن وجه المأذون مألوف أكانت نور تشعر 

 !نأيلكن ال تتذكر جيدا متي و ،كأنها رأته من قبل

 ر:ون بجانب السريذأجلس الم
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 أنا سعيد بزيارتك اليوم._كيف حالك يا ابنتي، 

 .من هللاة في خير ونعم ، أناهلل الحمد_

، اسمعيني يا بنيتي،  هللا يختار من _حفظك  هللا ورعاك 

أناس يحبهم ويحبونه، وبقدر المحبة يكون عباده 

من ذنوبه، حتى  االبتالء، االبتالء يمحص اإلنسان

وال يوجد بيننا من هو بال ذنوب، وما  ،هتبيض صحيفت

لينا، نراه من بعضنا البعض ما هو إال ستر أسبغه هللا ع

ذلك في واسأل هللا أن يجعل  ،فال تحزني على ما أصابك

 ميزان حسناتك.

 ردت سها:

وددت أن أحضر  فقط، نا راضية بقضاء هللاأ_الحمد هلل، 

خير سند  فرح صديقتي التي أكرمتن  في مرضي وكانت

 .اآلن أن تعقد زواج كريم منهامنك  بلي، لذلك أطل

نور هذا لم تتوقع ، صابت الجميعأ الذهولحالة من 

، تذكرت رؤياها التي رأتها قبل يومين ،بداأالموقف 

وقفت ، المألوف من قبل الوجه ذلكين رأت أن علمت اآل

إلى ثم سها  إلىمشدوهة ال تستطيع التحدث، نظر كريم 

 ماذا يقول؟ي يدرنور ال 

 إلىي وجه كالمه فكارهم صوت المأذون الذأقطع سيل 

 نور:
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 ._اقتربي يا نور

التي سمعت  الجملةماعها تلك غمضت نور عينيها لسأ

 :فقال لها بارتباكاقتربت في منامها، صداها من قبل 

 إالحسان "وهل جزاء اإل باآلية_صديقتك عملت 

 فما قولك؟ حسان"اإل

 قالت بارتباك:تبادلت النظرات مع نرمين ثم 

 .أنت  أولى بتلك الفرحة، صدقيني ._سها.

 ردت سها:

 ، أن سعادتي ستكون في زواجك من _صدقيني أنت 

 كريم، أنا أختار نعم األم لحور.

 نور يحثها: إلىنظر المأذون 

 .وحياةزواج هذا على مهل، تي يقرارك يا بن يذخ_

 بارتباك:قالت ازدردت نور ريقها و

 _اسمح لي يا والدي أن أتحدث إلى أختي بالخارج.

 _تفضلي.

، خفاء فرحتهاإخرجت نور ونرمين التي لم تستطيع 

فدفعتها نور عنها  ختها فور خروجها من الغرفةأعانقت 

 :وقالت
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 _أنا لن أقبل بذلك.

 وقالت بخبث: نظرت نرمين لها

ريم على إرضاء سها من أجل حالتها ك أجبرت  _كما 

 .النفسية... فلتلبي طلبها

يتزوجني رجل دون أن يختارني _لكني لن أقبل أن 

 ويعلم بكل ظروفي.

، إنه يتمناك  في كل لحظة يا نور _أنت  تخدعين نفسك

، صارحيه وسلبتي منه حق االختيار وأنت  ترفضينه

 اآلن ودعيه يختار.

ه كيف أخبره أنني عاقر ال أنجب وأجعل !أتمزحين_

 الحب! دافعب نييختار

شعرت نرمين بالحرج  خرج كريم من الغرفة،

حاسيس أداخله مام نور أكريم وقف  ،دخلتو فاستأذنت

 قالت له نور بارتباك: ة،مختلط

 لن أستطيع فعل ذلك._

 مامها:أشعر كريم بخيبة لكنه تماسك 

، لكن دعينا _أنا مدرك تماما صعوبة  األمر بالنسبة لك 

األمر لن يستغرق  أن نمنحها فرحة أخيرة، أنت  تعلمين
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كثيرا، بعد ذلك أعدك أن لك  حق االختيار إما أن تقبلين 

 طلبي بالزواج...

 :بحزن كملأسكت قليال ثم 

 ..ال أو_

نفسها لقالت  ا،وجهه اجتاحت حرارةشعرت نور ب

 لخزالنلم يعد داخل قلبي حيز لكن  ،حبهأنعم بانكسار "

 قبل"أن ألكني مضطرة  ،خرىأمرة 

 ثم قالت: حيلة رأسها بقلةبت أومأ

 موقفك أو موقفي فيما بعد. رموافقة، لكن قد يتغي_

 !دبلأل بقيتلو  ىنمت، جعت كلماتها قلبهأو

، كانت دخلت نور وكريم وخالد وصديق كريم وتم العقد

باستسالم  ومتأثرة حينما ردت وقالت ةصادق ورن

لكنها حاولت قبلت زواجك" كان قلبها فرحا  "ةوطمأنين

، ، كان الجميع يشعر بالسعادةر ال يعنيهامن األأالتظاهر 

 ذنها:أفهمست في نور باالقتراب  إلىشارت سها أ

.  _حور... ابنتك... أمانة بين يديك 
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 الفصل السابع عشر

 "جف القلم"

 

 هيستأجرقديم  في غرفة في فندقمقيما كان كريم    

عال  يلذاالمغتربين عوضا عن سكن ة الجامع طالب

صر نور ال ت ىلم يخبر والدته ونور بذلك حت ،سعره

نها أ كلما تذكرقشعريرة داخله  يسرتترك المنزل،  ىعل

و لها أو حبهظهر ن يألكن محظور عليه  ،زوجته ناآل

، بينهم حواجزتبني  أن ىصرة عل، كانت مُ حدث إليهاتي

 جابةإال يجد سؤال يسأله لنفسه دائما ولَم كل هذا؟ 

ن يعرف أن هناك خطب ما، قرر أكان متأكد  !ترضيه

ن امتلكها، سيجاهد من أ، لن يضحي بحبيبته بعد بنفسه

 .نفس فيه آلخرجلها أ
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الليلة انتصف الشهر واكتمل القمر ليصبح بدرا  

 نها تودأخبرتها أ في الهاتف نور هاطلبت س ،مستديرا

 الوقت متأخراحور فقد اشتاقت لها كثيرا، كان  رؤية

يقظت الطفلة أ ،طلبها تلبية ىصرت علألكن نور 

هي  صرتأالسيدة نوال  لخروج لكنلواستعدا االثنين 

نها لن أتذكرت ، الن الوقت تأخر تصحبهماأن  األخرى

صلت ، اتن تترك ريم ورهف وحدهم بالمنزلأتستطيع 

كانت  ،والدتهمسرعا بعد اتصال  أتى يكريم الذى عل

نور كانت  ن تم العقد،أللقائهم بعد   ولىالمرة األ هذه

، فتحت هاافتفضحها عين مشاعرها تجاههإخفاء  تحاول

قال بلهجة  كريم باب السيارة لتركب في الخلف لكن

 بتلطف: آمرة

 ر.. تعالي هنا بجواري._نو

شعرت بعذوبة ، دون ألقاب باسمهاول مرة ينادى أكانت 

سألت نفسها لحان حروفه، أيجيد عزف وحده االسم كأنه 

ازدردت ! ؟حقاأجرت حروف اسمي بين شفتيه  ،لتتأكد

رأيها لكن نظرة  ىريقها ترددت لحظة كادت تصمم عل

 .سلة في عينيه أزاحت الفكرة عن رأسهامتو

السهولة  ىلبي بمنتهكيف استطعت اختراق حواجز ق"

وطبعت صورتك ؟ كيف جريت في دمي يا كريمهكذا 



 276 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

ن كل ذلك أعلم جيدا أنا أ رى غيرك؟أفي ذاكرتي فال 

رق ولو تيسن ألكن قلبي الضعيف يريد  يوما، سينتهي

جل ذكرى تواسي أفقط من ، لحظات سعيدة تجمعني بك

 ي"وحدت

جلست نور الطفلة في المقعد الخلفي ثم فتحت الباب أ

 سمعت دقات قلبها تتسارع، همامي وجلست بجواراأل

 سكون رعشة اجتاحت ،صوتها في سكون الليل يرتفع

، فرت الدماء مسك يديها جيدا لتخفيهاجعلتها ت ناملهاأ

حملت معاني نظرة طويلة ، نظر لها كريم وجنتيهاإلى 

قلبه لكن بال جدوى في كل ى حاول السيطرة عل ،كثيرة

ه أنبل ، ليهاإ عابرا ضلوعهبين من قلبه مرة يراها يفر 

 عندها ولم يعد بعد! استكان 

ماذا فعلتي به يا صغيرتي؟ ولم تبتعدين عنه كلما قطع "

؟! أيحلو لكي صبابتي! أم تتلذذين يك  سيراإلالمسافات 

َمل  في عيني فتزدادين فرارا مني! لن أبرؤية الشوق 

" حتى لو ضاع عمري في البحث  من اللحاق بك   عنك 

كان  المستشفى إلىدار مقود السيارة ثم اتجه في طريقه أ

كسر حالة ليها من وقت آلخر، حاول إيختلس النظرات 

كان  ، ن يتفوه بكلمةألكنه لم يستطع الصمت التي سادت 

 إلىوصلوا  ،ففضل الصمتارتباكها واضح عليها 

 وقف سيارته ثم قال لها بهدوء:،  أالمستشفى
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 هيا بنا يا حبيبتي. _

ظل ، ، لم تستطع النظر في وجههتصلبت نور في مكانها

فراغ ُمبهم ال يوجد به ، في الفراغامها أمبصرها معلقا 

، مرار هي وهو فقط وكلمته تتردد في ذهنها إالحد أ

 تعلقااد فتزداالتجاهات لتركل سمعها ى تحاوطها من شت

 به.

بابها وفتحه نحو نزل كريم ودار حول السيارة متجها 

 ىالسيطرة عل، حاولت كاألميراتلتخرج هي 

في  تغطحور  تاضطرابها الواضح جليا  لمن يراها، كان

 إلىوسار بجانب نور متجهين نوم عميق فحملها كريم 

طرقت ، ثناء سيرهأقاظ الطفلة إيحاول كريم  ،غرفة سها

وقف ، كان يغالبها النُعاس تيسندت حور الأنور الباب و

دخلت الطفلة الصغيرة قبلت  ،بالخارجينتظرها كريم 

نها أال إ، رغم صغر سنها لذي يتصبب عرقاها اأمجبين 

خديها بلمسات  تبمها، داعأكانت تعلم جيدا كيف تُدلل 

، فتحت نينهاأاستيقظت سها تكتم ى لها حتب   قَ وتُ  حانية

من عينيها  ةحور، فرت دمعإلى عينيها ونظرت 

 مسحتها حور بكفها الصغير:

 اشتقت إليك  يا أمي._

 التعب:ردت سها وهي تقاوم 
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 وأنا اشتقت إليك  كثيرا يا حبيبتي._

جلست حور ، هايلإن ابنتها تشتاق أألول مرة تشعر سها 

 احاطتهأكتف سها،  ىعلسها أخفضت رأثم  وارهابج

 قالت بوهن:سها بذراع واحد 

يا غاليتي ألكمل عالج بالخارج، ال تحزني سأسافر _

 .إن طال غيابي

 قالت حور ببراءة:

 _أيمكنني مرافقتك؟

 ، أنا سأسافر وحدي.حبيبتي ال يا_

 ال تتأخري يا أمي، سأنتظرك._

 

ن الموعد قد اقترب، أنور لحديثهما، كانت تشعر بكت 

نفسها ثم ، تمالكت ثيراحبتها كأحقا و لقد تعلقت بها

حملت الطفلة عندما الحظت سها تغيب عن الوعي، 

ن تبيت معها اليوم أاستأذنته ، خرجت حور لكريمأ

نه أخبرها أم مستقرة، تفهم كريم الوضع ثفحالتها غير 

 خرى.أمرة  يعودثم حور  يقوم بتوصيلس

سها التي اعتادوا غيابها عن  ىدخلت نور لتطمئن عل    

شعرت بأنينها ، جلست بجانبهاالوعي لدقائق ثم تفيق، 
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 إلىارت سها ، أشعرقا الذي يتصببمسحت جبينها 

بصوت ، قالت سها الدفتر ففتحته نور ومسكت القلم

 متقطع هادئ:

 ،كحمامة بيضاءبال قيود  سأحلق في متسع السماء"

طيور بيضاء يض وتحملني أبتدى فستانا أررأيت نفسي 

لقد اشتقت ألبي  ،لخفة وزني ةالسماء، كنت فرح إلى

حاولت ترك ذكرى طيبة في كل من  ،حان اللقاء ،كثيرا

اء الليل آنجل دعوة في أمن حولي قدر المستطاع، 

خلص من أتن أجل أمن ،  وصدقة خفيةتتذكروني بها، 

وكأن ، الفترة الماضية طيلة ل كاهليأثقالحمل الذي 

ن يكون هذا أرجو أ، ةروحي كانت معلقة بأقدار معين

يام قضيتها في حياتي، ال تتعجب أ ألجملالدفتر ُملخص 

، تخيل نفسك كنت تسير في الوحل ئلييا قارئ رسا

في بحر سقط ن تأفشاء هللا وتلطخت مالبسك طويال 

من ثقل الوحل الذي  في الماء عميق تكاد تختنق وتغرق

ن تستغيث لكنك أ، تحاول يسحبك ألسفل تشبث بمالبسك

ن غاصت روحك أثم بعد ال من القليل، إفقدت العون 

صبحت مالبسك نظيفة أو شيئا فشيئا خف وزنك ألسفل

السطح وتحولت  إلىخرى أفطفيت مرة بيضاء كالثلج، 

ن أكنت تظن ، مكان شاءت أي إلىفراشة تطير إلى 

 هالكا لكن في باطنه النجاة!عماق البحر أالغرق في 
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 ةعيش بمالبس متلطخأن أ ؟فضلأيهم أقولوا لي بربكم 

بد، من األإلى علي كالفراشة إلى أطير أم أبالوحل 

 ؟!المتَسعإلى الضيق 

 .بقيأما هو خير و هلل اختار ليي فاال تحزنوا لفراق

ابنتي التي ولدتها  إلىجل ذكرى خالدة أهذا من  دفتري

ن سقطت في أال بعد إ كأم تجاهها بمشاعريتلذذ أم لو

 ، ولن أكف عن الكتابة حتى يسقط القلم.المرضقبضة 

الذي  يتكون هي سند أنتمني أني كنت نأأخبروا أمي 

تمنيت لو ، صدرهاى ي علأسموت ورأاتكئ عليه و

الحياة بعثرت ما تبقي  ىفوضلكن كثر رفقا بي أ تكان

 الوحيدة. بابنتهاحساس اإللديها من 

 طبتم وطاب محياكم.

وق سها تعانقها باكية، ربتت ف نور انكبتوسكتت سها  

 :ظهرها مهونة ىسها عل

 _ال تبك  يا عزيزتي، سأكون بأفضل حال.

، ما بين ، طالت النظرات المتبادلةمسحت نور دموعها

قرأ لها سورة ن تأطلبت سها من نور خوف وحنين، 

فشرعت نور بالتالوة بصوت عذب حتي  ،نساناإل

 :لآليةوصلت 
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ا ) " ير   ( 12َوَجَزاُهم  ب َما َصبَُروا َجن ة  َوَحر 

 إعياء:ب نور إلى ابتسمت سها

 .جالسةأصلي وأنا  ساعديني_

وأسندت ظهرها جلستها أ ،سها موافقةأهزت نور ر

غلبها لتوقظ دادة كوثر التي خرجت ، لتصليبوسادة 

السرير  ىتستريح عل ىحتام الغرفة أم مقعد ىالنُعاس عل

المجاور لسها، وصل كريم في هذه اللحظة وجلس 

سها  إلى، نظرت نور دخلت نور ودادة كوثر ،بالخارج

رافعة سبابتها  هيئتها وهي تصلينفس  ىعل نامتالتي 

محمدا رسول هللا  أن هللا وإالله إال  هنأليشهد ى، لألع

حسن خاتمة، أبارئها في  إلىفاضت روحا نقية أن و

 ..صدقت توبتها فتقبلها هللا

سها في حالة هيستيرية تعانقها وتبكي ناحية ت نور اندفع

يقاظها، تعلم جيدا إ، كانت تحاول شبه بالصراخأ بكاء  

ن يعترف بذلك أنها فارقت الحياة لكن قلبها يأبي أ

كيف تكون  ،نها مجرد غائبة عن الوعيأعقلها  هايوهم

 !ال مثيل لها ةبتساماعن الوعي ويعلو وجهها غائبة 

علم  ،شقت قلبه التي انتفض كريم ذعرا لصرخة نور   

م ابنته أ، حزن لفراقها، فهي ن سها قد فارقت الحياةأ

لو كانت ى حت جمعتهم ذكريات طيبة ىولوزوجته األ
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نور منكبة  جدالغرفة دون استئذان لي إلى، دخل قليلة

وتبكيها، تحاول دادة كوثر جسد سها تعانقها بشدة ى عل

بذراعيه يحاول  كريمها ضم ،التها من يدها فلم تستطعإف

رغم   خرجها من الغرفةأبكاءها، ثورتها وجماح كبح 

 شفق عليهاأن يتركها بجانبها قليال، أيه توسالتها إل

م أيعانقها ليهدئها أدموعه دون استئذان ال يدرى  سقطت

تنعي روحها التي  ،بضعفبه  نور تشبثتيهتدى بها، 

 ىحتبيها بكت أمها وأكفراق كلما تعلقت بأحدهم فارق 

شيئا فشيئا  يهدأ، شعر بصوتها ابتل قميصه بدموعها

 .مغشيا عليهاوجسدها الذي تهاوى بين ذراعيه 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن عشر

 **لن يسقط القلم مجددا**

كانت نور في حالة ، يام ثقيلة بعد وفاة سهامرت األ   

تتناول صدمة شديدة جعلتها تلتزم فراشها تستيقظ فقط ل
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خرى بفعل أثم تنام مرة قيد الحياة  ىما يبقيها عل

واكتفوا فقط  شيءما حور فلم يخبروها بأ، المهدئات

أُلفت  ماأعالج بالخارج، النها سافرت لتلقي أقول ب

 ةعن صحوا تعبير مراهتمت بزيارتها كثيرا في بادئ األ

بسبب ، كانت تزور قبرها كثيرا وتبكي ضميرها

قوم بزرع يكريم ذات مرة وهو ابلت قشعورها بالذنب، 

ببرود، تجاهل ذلك  عاملتهفقبر سها النباتات حول 

 .احتراما لهيبة المكان

تبذل حزنها وتخلى عن ن تأيوم جديد قررت نور  ذات  

اهتمت  ،جل تنفيذ وصية سهاأقصارى جهدها من 

بدأت تستعيد نشاطها ، والدتهابتعويض حور عن غياب 

دائه مع نوعا ما، كان كريم يذهب كل يوم ليتناول غ

فكرت  ،فكانت نور تلزم غرفتها منعا لالحتكاك والدته

نه يجب عليها أكلما تذكرت  ،مر زواجها منهأكثيرا في 

زداد إصرار على ها وتأير عن تعدلبحالتها  مصارحته

 .موقفها خوفا من المواجهة

في منزل والدة زوجي حينما  لقائي بها ولأ انك**  

توبيس أكانت ابنتي تالزم فراشها بسبب حادث 

 ،قول داخليأولية لها جعلتني كانت نظرتي األالمدرسة، 

، تبدو ءشيما هذه الغمامة السوداء التي ال يظهر منها 

هني مرور ذ ىها لم تمر علسود، لكنكالبدوية بنقابها األ
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ا الزي في فكر فيها كثيرا، كيف تطيق هذأالكرام، ظللت 

شربت العصير ؟ اكيف تتعامل بتلقائية هكذ ؟الحر الشديد

ال  !اأنن تلطخ نفسها كما ظننت أكلت المثلجات دون أو

بأنهن عن المنتقبات  نظريعرف لماذا تنحسر وجهة أ

تلك ى هن مجبرين علأنو أ حمقاوات يبالغن في تدينهن

، تخطط لجريمة التيك ،ما ءشيو يتخفين من أ المالبس

في الشوارع و متسوالت أطفال راهن خاطفات األأكنت 

استطاعت  ،لكنها حقا كانت مختلفة ،منهن كثيرا ىخشأو

ن أتتعامل مع حور التي تخاف من خيالها دون  أن

 ىحدإكلما قابلت لدرجة أنني  علقت في ذهني تخشاها،

المنتقبات في طريقي أالحظهن جيدا وأالحظ تصرفاتهن 

في الصباح الباكر ترتدي نقابا البريئة، الحظت فتاة 

ن يتوافد أقبل  التراكفي  يوتجر وحذاء رياضيوعباءة 

كمن كانت تجرى بخفة ونشاط  ،النادي إلىالرجال 

 رأيتيضا أترتدي بنطلونا وبلوزة رياضية خفيفة، 

في المالهي، خرى تداعب طفلتها بمرح وتركب معها أ

وعينيها خرى تلتقط صور سيلفي مع صديقاتها أو

ساحرة تحت نقابها،  بابتسامةمغمضتين قليال تشي 

خرى أو، جامعتها إلىخرى تحمل حقيبة ظهر وتذهب أو

الموظفات  ىكذأكانت من  يكانت تعمل في شركة والد

في مجالها  نساء وتوليد مشهورةخرى طبيبة ألدينا، و
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راها امامي في كل هؤالء، أكنت  خريات ُكثُر،أو

جعلتني أُغير فكرتي قليال عن المنتقبات، هن يتعاملن 

ويتعلمون في  سواق، يتجولن في األبأريحيه تامة

ويمارسون الرياضة ويلعبون ويمرحون دون  الجامعات

ال معقدات وال متشددات كما تخيلت لكني في فترة  قيود،

في فئة بعينها وهم من يتخفين  تفكيريحصر أما كنت 

خلف النقاب ليفعلن الجرائم، كمن ترتدى نظارة شمسية 

شكلها،  كبيرة وتضع الكثير من مساحيق التجميل لتغير

يجب ، فال ن كل فئة فيها الصالح وفيها الفاسدأاكتشفت 

، حببتهاأ، نعم مظهرهى عل شخص بناء   ىعلالحكم 

ليهون علي   الذي ربت على كتفي كفها الحانيحببت أ

وقات، شد األأفي وجدت فيها الصاحب والسند  مصابي،

تمنيت لو  ،وجدت فيها كل ما افتقدته في حياتي السابقة

معها نلهو ونضحك  ألخرجفقط  ايوما واحدُشفيت 

فقط ونتسوق ونلتقط صورا ونأكل المثلجات .. تمنيت 

 **فعل...أولم 

غلقت نور دفتر سها، مسحت دموعها التي تسابقت أ

ها ائدع قطع ى، ظلت تدعو لها كثيرا حتخديهاى عل

باب غرفتها، فتحت الباب وجدت السيدة  ىطرقات عل

سبب نور عن  قلق فسألتهاثار أنوال تقف وعليها 

 :تغيرها
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 ؟ا يا أمي، ماذا بك  _خير

 _أنا بخير، لكن جاءني اتصال من...

 "بارتباك"سكتت قليال ثم قالت 

جاءني اتصال من عامل في الفندق الذي يقيم فيه _

ه مريض وحرارته مرتفعة، سأذهب كريم، أخبرني أن

 ، اعتني بالفتيات حتى أعود.إليه

 قالت نور بانزعاج:

 بنفسي إليه.سأذهب  _فندق!... كريم!

، هفزعا عليبدلت نور مالبسها بسرعة وقلبها ينتفض 

خذت أ، تغادر هيال  ىمقيم في فندق حتفهمت انه كان 

ذلك الفندق الذي يبدو  إلى ةالعنوان واتجهت بسرع

مبني قديم  يؤجره صاحبه بالغرفة للطلبة  ،كبيت للطلبة

االستقبال فلم تجد غير شاب في  إلى، دخلت المغتربين

 :كان يتناول وجبه خفيفة، فسألتهالثالثين من عمره 

 من فضلك أين غرفة األستاذ كريم؟_

 :بشك ها الشابرمق

 ؟ولماذا تسألين عنه_

 :بنظرات الشك فبادرت قائلةشعرت نور 
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 وهاتفني أحدهم ليبلغني أنه مريض.ا زوجته أن_

تؤاخذيني لن ، لكن ال _حقا إنه مريض منذ أمس

تصعدي إليه، المكان كله شباب، هل معك  ما يثبت أنك  

 زوجته؟

 وثيقة الزواج._نعم، 

 :عطتها لهأخرجتها من حقيبتها وأ

 ذن سأصعد معك إلى غرفته.إ_

صعدت نور مع ذلك الشاب وهي تتلفت حولها تشعر 

قابلت العديد من الشباب يجلسون يتسامرون بالخوف 

وصلت لغرفة كريم،  ىهم حتومنهم من يذاكر في نَ

، طرق الرجل طرقتين وفتح الباب ثم تبعته نور في حذر

 ، قال لها الشاب:ةكان كريم نائما ويجتاح جسده رعش

 سأنتظرك بالخارج._

ماذا تفعل  يخرج الرجل وشعرت نور بالتوتر ال تدر

 ،فعل الحرارة الشديدةف بلكنه كان يُخر    يقاظهإحاولت 

قامت وفتحت حقيبته ووضعت مالبسه كلها فيها 

سقطت مفكرة وردية صغيرة من بين ، أغراضهو

 ،تذكرت مفكرتها التي فقدتها، حملقت فيها جيدا، مالبسه

، غراضهأ؟! وضعتها بين يهإلكيف وصلت تعجبت 
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في  جهدلم تبذل الكثير من ال ،ه مرتب جداأنالحظت 

مفتاح سيارته ن أكل ما يخصه، من حسن حظها جمع 

 باسمها، كانت تستمتع المنضدة ىكان بجانب الهاتف عل

مقترنا شفتيه ى خر علآل آن  كان يردده من ي الذ

 قراص خافضة للحرارة بجانبهأ، وجدت بحبيبتي

بقليل من الماء ثم بللت منشفة وظلت قرص  فأعطته

ستعادة قليال وبدأ في ا هدأت حرارته ىتمسح وجهه حت

، شعر كأنه يحلم، ظل ينظر لها ويفرك عينيه ،وعيه

 .لو يعانقها ىتمن يالذ سلما لنداء قلبهابتسم لها مست

 :معاتبةقالت نور 

أتخدعني وتقول أنك تعيش في شقة صديقك! لن _

 ، هيا بنا لتعود إلى دارك.أسامحك

 :قال بحزم

 ._لن أعود لو غادرتي

 نور قليال: ارتبكت

 األمر._فلتعد أوال ثم نتناقش في 

، سأقيم في غرفة أخي ولن أخرج _ال حددي موقفك أوال

 .منها إال للصالة

 نور قليال ثم قالت باستسالم:ترددت 
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 ._موافقه

يتبعه الشاب  من عمره نطرق الباب شابا في العشري

 اآلخر فقال:

سامحني ألني هاتفت  _أستاذ كريم، كيف حالك اآلن؟

 وأخبرتها بمرضك. والدتك

 :ابتسم كريم

 _ال عليك، أنا بخير على كل حال، أشكرك يا مهند.

 :خرقال الشاب اآل

 ؟_لماذا جمعت أغراضك! هل ستغادرنا

 نور: إلىنظر كريم 

 ._لست واثق من أمري، ربما أعود

 ة،السيارإلى وصلوا  ىحقائبه حتساعده الشباب في نقل 

 نأوكريم بجوارها يشعر ركبت نور في مقعد السائق 

هاتف  ي، كان ممتنا للشاب الذالجنة فُت َح له إحدى أبواب

بأن يكفي شعوره ، هاوالدته، فإنه سببا في اقترابه من

نه وليد تلك اللحظة وكل ما إضا واحدة، أرتطأ  مقدميه

 .حالمأضغاث أال إسبق من عمره ما هي 



 290 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

والسيدة نوال بحضوره كثيرا، لطالما دعت فرحت حور 

 التي أحبتها كثيرا. أن يجمع ابنها بزوجته

يلزم غرفته ونور  ،كان كريم ملتزما بوعده قرابة مر

ات وقت فتيو غرفة الأفي غرفتها  معظم الوقت مكثت

 ىونقابها حتسدالها إعن ى تتخل لماالستذكار واللعب، 

 .اء التي تجمعهمدثناء تناول وجبة الغأ

شعرت نور بحالة غثيان بعد تناول الطعام  ذات مرة

المرحاض لتتقيأ وتبعتها السيدة نوال وكريم  إلىقامت 

، رفعت والفتيات الصغيرات يُتابعن الموقف في قلق

 أنربكها فخلعته السيدة نوال عنها ظنا منها أنقابها الذي 

خارج، انتهت نور من التقيؤ وغسلت وجهها كريم بال

انعكاس صورة كريم  ىبالماء رفعت رأسها بإرهاق لتر

ليها تائها إ ينظرالباب  مستندا علىا امهأمفي المرآة التي 

ين أمن  ر  مامها ولم يدأكأنه ذاب  بين تفاصيل وجهها

، كيف كيف تتصرف يال تدرنور وقفت  !الرجوع

وقف كريم ينظر لها  ،ن اتسخ نقابهاأوجهها بعد تغطي 

ن رآه مرة أاشتاق لرؤيته كثيرا بعد  يالذمتأمال وجهها 

 حسنها ضائعا تأمل عبدالسالم،نقذها من أن أم واحدة يو

 ىالمتناثرة علالوردية الزهور في عينيها يتذوق رحيق 

تبتسم لهم بإشفاق، تعلم جيدا السيدة نوال كانت  ،اخديه

منها اقترب كريم يذوب فيها عشقا،  كريمن أنها تحبه وأ
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حاول مالمحها ي متأمال كل بهدوء قليال ثم ناولها منشفة

 :مبتسماثم قال  هاحفظ تفاصيل

 _جفف  وجهك وال تغطيه مرة ثانية.

يغمر ، انتصاريعتلي وجهه ابتسامة وخرج،  قال كلماته

معذبا  ،الحب عليه بأسواطشواقا تلقي أالملهوف قلبه 

خر آراه بين حين وبالماء كالصائم يسير في طريقه في

 .يصبح سرابوحين يقترب منه 

 غرفتها بسرعة إلى ذهبت ، والغيظعرت نور بالحرج ش

تدثرت بغطائها  كاألطفالرض بقدميها األ تركل

 ..تظاهرت بالنومو

 

 

 

رن هاتفها ، في صباح اليوم التالي كانت نور في مكتبها

 :جنينها ىوعل انرمين لتطمئن عليه ىعل فأجابت

 :ضاحكةنور قالت 

 شكري؟كيف حالك يا أم _

 أجابت نرمين بغيظ ضاحكة:
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يود يا عزيزتي، كيف عرفتي أن خالد  الشكر هلل وحده_

 تسمية الطفل بشكري؟

أنه إن كان المولود ذكرا سيسمه  أخبرتني ماما هيام_

 شكري وإن كانت أنثى سيسمها هنادي.

 ضحكت نرمين ثم قالت بغيظ مصطنع:

 قيقة  ال أدري سينادي على من!_ح

 قالت نور:

ألنه _علمت أيضا أنه يسعى لتركيب مصعد كهربائي 

 من سقطاتك المتكررة. يخشى

أشكر الزمان الذي جعلني أضحوكة على ألسنتكم، _

 ما تقيأت  أمس.المهم أخبريني ماذا فعلت بعد

 لم أفعل شيء، أقضي معظم وقتي في غرفتي._

 

! لم أعتاد منك  اتباع _أنت  زوجته وتحرميه من رؤيتك

 هواك  يا نور!

 قالت نور بضيق:

صارحه يا نرمين، كما أنني عزمت _لن أستطيع أن أ

األمر على االنفصال، قمت ببيع سيارتي وسأستأجر 
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وسأحاول تدبير األثاث بأي طريقة ما شقة صغيرة 

 ال تباع.دامت شقتي 

 أنت  تفكرين بأنانية._

 أنا خائفة.._

 _ولم الخوف ما دام يحبك!

يشعر بالتسرع... _ستضيع لذة الحب بمرور الوقت وس

 كما ندم عبد الرحمن.وربما يندم 

 

فه فأجاب، جاءه رن هاتمنشغال، كان كريم في عمله   

 صوت أنثوي، قالت:

 .خت نورأنا نرمين أ_السالم عليكم، 

ه قصوضع كل تركيزه فيما ت ،اعتدل كريم في جلسته

تارة ثم يحرك القلم الذي كان يعتصر جبينه بكفه  ،نرمين

سند باهتمام، أظل يحدثها خرى، أتارة  بعصبية امهأم

أغلق الخط ثم قرر من مكالمته،  هىلخلف وقد انتلظهره 

 العودة إلى البيت اآلن.

غرفة البنات تلهو معهم وتعلو الضحكات كانت نور في 

يسمع مزيج من كان كريم  ،من السيدة نوال والصغيرات

قلبه يسمع صوت حور تقول ة إلى وات المحببصاأل
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ريم تقول " ثم يسمع ريم ستمسكك ماما نوراحذري يا "

 "أنت  تغشين، ضعي الرباط على عينك كلها، ميأ"

هذه الغرفة  إلىدخل  "استغماية"نهم يلعبون أ تنتجاس

رز وهي حبات الطين من األكانت السيدة نوال تنتقي 

ن أدون وهن يلتففن حول نور ة تتابع لهو الفتيات بمتع

 نأالفتيات  إلىناحيتها مشيرا تلمسهن، تقدم خطوات 

التفت نور حول  ،دون أن ينبثوا بكلمة يتراجعن للخلف

رباط الالت أزثم اصطدمت به ممسكة بذراعه،  انفسه

كتشف حقيقة الموقف، كان كريم عينيها بفزع لتعن 

 وجهها المالئكي إلى، ناظرا نواجذه ظهرت حتى مبتسما

 فقال:

 ._لقد ربحت  

تراجعت نور للخلف خطوتين  عينهم للحظات،أتالقت  

 .بحرج غرفتها إلىمعتذرة ثم ذهبت 

ذلك  غرفتها لم تشاركهم وجبة الغداء إلىدخلت نور 

بالطعام ربتت ، دخلت السيدة نوال تحمل طبقا مليئا اليوم

كتفيها، الحظت نظرات خجل في عين نور  ىعل

 ليها وقالت بحنان:إفضمتها 

، وأعلم ما يدور  داخلك، هو ال يقصد _أنا أشعر بك 

إنه الحواجز بينكم،  لكنه يحاول أن يكسر اقتحام عالمك
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ورغم ذلك تبتعدين  ، ويرى الحب في عينيك  يا نور يحبك

 ، نصيحة من ماما نوال، صلي استخارة.عنه

 مسحت نور دمعة فارة من عينيها وقالت:

كلما صليتها كلما توانيت عن صالة االستخارة، _

 ازددت تعلقا به.

 :ابتسمت السيدة نوال

 هللا، لن يخذلك أبدا._استسلمي الختيار 

 

في سبات عميق، لم تستيقظ نامت نور الليلة الماضية 

قامت وتوضأت قامة صالة الفجر إصوت  ىعل الإ

وفي طريقها ، قظت السيدة نوال لتصليأيثم وصلت 

قد فُت ح، كان كريم قد للعودة لغرفتها سمعت باب الشقة 

ى اكتف متخشبة، من صالة الفجر وقفت مكانها عاد لتوه

، ال تفارق وجهه كلما رآهاة بإلقاء السالم وابتسام كريم

 بصوت مسموع. ذكار الصباحأغرفته يردد إلى دخل 

 ضيع صالةيلم جاء ليقيم في بيته  أن أنه منذالحظت 

في جماعة، شعرت بارتياح لتلك الخاطرة، عادت  الفجر

غرفة السيدة نوال، طرقت الباب  إلىخرى أمرة 
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 ىوضعت قبلة رقيقة عل ،سريرها ىفوجدتها جالسة عل

 وقالت: ليها السيدة نوالإ، نظرت جبينها

من لم ينجب البنات لم يذق _اآلن فهمت لماذا يقولون أن 

، البنت سند طعم الحنان، حقا إنهن المؤنسات الغاليات

لماذا لم  ، أتعلمينللقلب والروح، وأنت  سندي يا نور

 تباع شقتك؟ ألني أدعوا هللا أال تفارقيني أبدا.

 ملت ضاحكة:أكثم 

  يأويه وأنت  تبقين معي هنا.فليبحث كريم عن مكان _

 :عانقتهاابتسمت نور و

  ..قدر على فراقك_وأنا لن أ

 :تغيير الموضوع، قالت حاولت، سها خجالأخفضت رأ

سأذهب لشراء بعض الطلبات لن أذهب لعملي اليوم، _

 للبيت. 

أنا سأشتري طلبات البيت بنفسي _ال تتعبين نفسك، 

، للخروج صباحا وتنفس الهواء النقيأحتاج  ألنني

 اشتقت للخروج باكرا.

 سمع حديثهما، من باب الغرفة برقكان كريم واقفا بال

 .غرفته إلىفعاد مسرعا 
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 ىعلاستيقظت نور ، التاسعة إلىشارت عقارب الساعة أ

مام أ، قامت في نشاط وقفت العصافير ةزقزقصوت 

 سدلالم ناعمالا ت شعره، رتبت خصالوابتسمتمرآتها 

، دهاضآلة جس التي تظهركانت بمنامتها الوردية  ،خلفها

، كريم في عمله في هذا نها وحدها بالمنزلأكانت تعلم 

إلى ، دخلت سدالارتداء اإل إلىلذلك فلم تحتاج الوقت، 

ت أعد ،المطبخ إلى اتجهت ثم ،المرحاض لتتوضأ

 ،خلفها شعرت بأحدهم يقفقهوتها الصباحية المفضلة 

باب  ىبساعده عل بسرعة فوجدت كريم متكئا التفتت

شعرها تتحسس  ى، وضعت يدها علمبتسماالمطبخ 
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، وقف كريم بناحية البا مسرعةقفزت  ،سهاأغطاء ر

لكنه تحرك امها فعرقل سيرها فتحركت يمينا لتتفاداه أم

خجال نه ال مفر منه فأخفضت بصرها أشعرت  ،معها

 :تأمل جمال حيائها، رتب خصالت غرتها بيديه ،منه

 ._صباح الخير

 :بصعوبةخراج صوتها إحاولت 

 ._صباح النور

 قهوة معك.أعد  لي من فضلك _

 أومأت برأسها ثم قالت:

 أوال. سأذهب إلى غرفتي_

 :قاطعها قائال

 _القهوة أوال.

 ارتبكت واحمرت وجنتاها فازدادت جماال:

 انتظر القهوة بالخارج._

 فطوري، هل ستأكلين معي؟ سأحضر_

 ._ال شكرا

كانت ، سندويتشايعد بينما كريم واقفا  لقهوةعدت نور اأ

السندوتشات  في إعداد ساعدته استحياء، ىتمشي عل
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 ،وخرجخذه منها أ، له طبق ثم ناولته فيووضعتهم 

 .غرفتها إلىمتجهة تبعته هي حاملة كوب القهوة  

 دعاها كريم:

 _نور...

  :ليهإتفتت زدردت ريقها والا

 ._نعم

 تناولي فطورك أوال ثم اشربي القهوة._

 سنانها:ى أضغطت عل

 .لست جائعة_

 قال بثقة آمرا :

 .فور تناولك الطعامستشعرين بالجوع _

بينما فتح هو التلفاز  المقابل له على المقعد جلست نور

، المحطة التي تنقل بث مباشر من الكعبة الشريفة ىعل

 تذوق القهوة:ن أبعد الحظ نظراتها المشتاقة للكعبة، قال 

 _أتشتاقين لزيارة الكعبة؟

 هزت رأسها إيجابا فقال:

 إذن فلنذهب معا، استغلي الفرصة قبل أن تتخلي عني._
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 ثم قالت دون تردد: بإشفاقنظرت 

 ._موافقة

 

 

 

 

 

 

لكنها تشبثت كثيرا بجانبه في الطائرة، تخشاها  جلست

ليها، كأنها لم إمنه  ي، شعرت بقوة تسرجيدا بيديه

، كلما ارتعشت أناملها ثبتها بلمساته تضعف يوما

، حد كبير إلىطمأنته  ىنظرات ذات معن ، تبادالالحانية

يض يطير بالحمام األرأت المكي  الحرم إلىوصلوا 

 ةسرعب الحرم ، كانت تخطو داخلمحلقا دون خوف

قت روحها في المكان تختزن الجميع، حل  كأنها تسابق 

لها بعيد جزء  ظهر ،المسك الفواحةداخلها من رائحة 

كريم  إلىلم تصدق عينيها، تنظر  الكعبةمن كسوة 

حينما تمكنت من رؤيتها كاملة  بامتنان من حين آلخر

نه أتتأكد وقفت ل ،شكر طويلة ةها سجدسجدت في مكان
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ن أ، كانت تعلم كثرأ، وقفت واقتربت لم يكن مجرد حلم

ول نظرة للكعبة، كلما اقتربت ألها دعوة مستجابة عند 

من عينيها، نعم الدموع  نزلت، ازاد اشتياقها منها كلم

حقيقة، ترى الكعبة كاملة، الناس يطوفون من  ننها اآلإ

خشوع، تستطيع سماع لهجات مختلفة ولغات  حولها في

 "هللا" وهي أالواحدة  ةنهم تجمعهم كلمأال إ متباينة

 :الدعوة المستجابة فقالتتذكرت نور 

ى إل نيوقرب خرةالدنيا واآل هم ارزقني سعادة الدارينل"ال

 " فيه لي به وباركثم ارضني  رب بإرادتي ياالخير 

 سمعته يردد، مناسك العمرة هي وكريم داءأشرعت في 

وازرع حبي  خير ىاللهم اجمعني بزوجتي علكثيرا "

تسري  ةكلما شعرت بخفنجزوا شوطا أكلما  "في قلبها

 إلى يتوارد مها، كانأو ألبيها دعت كثيرا ،في روحها

ذ آَٰت أِْويُلَٰٓأ ب ِتَٰٓي   َٰٓفتردد " سيدنا يوسف ذهنها من حين آلخر ه  

قًّا ب ِىَٰٓح  آَٰر  ع ل ه  َِٰٓمنَٰٓق ْبُلَٰٓق ْدَٰٓج  ى 
عباء أخرجت أبكت كثيرا  "ُرْءي  

كلما المست  سنوات طويلة،الحياة التي تحملتها وحدها 

 في قدومها، االكعبة الشريفة دعت بالخير لمن كان سبب

ركعتين ثم اتجهت لترتوي ت انتهت من الطواف وصل  

 ىارتو ىكوبا ثم سقاها بيده حتريم كبماء زمزم، مأل 

السعي ليستكمال  إلىوارتوت روحها ثم اتجهوا ظمأها 

 .باقي المناسك أداء
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 أنكريم بعد  إلىنظرت  كاملة انتهوا من مناسك العمرة 

كانت تتعامل بطبيعتها دون  ،سه ضاحكةأقام بحلق ر

ن تواجه مخاوفها وتتحمل ردود ى أتكلُف، عزمت عل

هر قاسية فالسالم النفسي الذي يبعثه طُ الفعل مهما كانت 

االثنين في  جلس، ءشينسيها كل ن يُ أ ىقادر عل المكان

ن مكان بعيد نسبيا عن صحن الطواف لكنهم كانوا يرو

 ونظرت في عينيهمسكت يد كريم  الكعبة من بعيد،

 :وقالت

كنت ستقبلني _كريم، أود أن أخبرك بشيء سيحدد إن 

 زوجة أم ال.

 :فمها ىعلوضع كريم يده 

ال أود سماع شيء، أنت  زوجتي رغما عنك  ورغم كل _

 ، أنا أحبك.الظروف

 ابتسمت ثم قالت:

 _البد أن تعرف ألستريح من شعوري بالذنب ناحيتك.

ترغبين بقوله، كل شيء كان ما  جيدا أعرف أنا_

 حينما استلمت رهف من الروضةبالنسبة لي واضحا 

، أخبرتني المشرفة كتطابق اسمها مع اسم زوجلم يو

 بحقيقة األمر.
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 اندهشت نور وران الصمت عليها، فقال كريم:

، أنت  _  حبيبتي وابنتي ال يهمني شيء في الحياة سواك 

 لألبد.  وزوجتي

 

شبكت إليه بحب،  نظرت دامعة العينين، ابتسمت نور

 :جيدا صابعها بأصابعهأ

 .رضيت نفسي لك زوجةنا أو _

 قال مشاكسا:

 ؟أين الفستان األبيض يا عزيزتي_لست موافق، 

 دمعت عيناها: ىضحكت نور حت

التي أرى نفسي _أتدري؟ إنها ستكون المرة األولى 

 بالفستان األبيض.

ببصرها بعيدا كأنها  ةشارد ،يهإل تنظر أنقالت دون 

 :قائلة مامها، تنهدتأيمر  سينمائياترى شريطا 

، أصرت على قبولي انت والدتي مريضة_وقتها ك

توفيت قبل موعد زفافي  ،تفرح بيلمنه بالزواج 

تأجيل الزفاف لكنه رفض، لم يعبأ  طلبتُ أسبوع، ب

كل همه أال لم يشعر بأني كسيرة،  بحزني على والدتي،
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، ذبحني دون أن يشعر، ته وترتيباته للزواجطتفسد خط

، شرط لن أرتدي الفستان األبيضاضطررت للقبول ب

بيته كأنهم يزفوني إلى قبري، بدأت المشاكل اتجهت إلى 

طلب مني التخلي عن النقاب ليشاركني  بسبب اختالفنا،

، إلى جانب التعليقات السخيفة فرفضت حفالته وسهراته

 دون أن يدافع عني، التي سمعتها مرارا من أصدقائه

األطفال ازدادت المشكالت بيننا،  أخبرته أخته أن 

ض،  اصطحبتن  للطبيبة ستجمع بيننا وتربطنا ببع

سيمنعني من  واكتشفت أنني أعاني من عيب خلقي

عايرني نجاب، زادت المشكالت واإلهانات حتى أنه اإل

 عشت معه اسوأ أيام حياتي. ،بقدري

 قال:و بقبلة حانية ل جبينها، قب  بحزن كريم ليهاإ نظر

، ال يهمني في شيء، أنت  فرحة عمريالماضي،  _انس  

 ..بنات، وأمهم الرابعةلدي ثالث من اليوم 

 

 

 

 أصدقا  هل فُؤادك  يحتوينـي

 وقلبي بالغرام  قد احتـواك  

 أم األرواُح عطشى القتـرابٍ 



 305 إبراهيم حتى يسقط القلم...  دعاء

 مستخدم ضيفدد

 فذا سجني وسجاني هـواك  

 فيا سكني أما تدرين  أنــي

 وفيٌّ ال أحن  إلى سواك  

 أراك  في منامي حين  اغفو

 وفي صحوي على غيـــٍم أراك  

 كل ظـٍل  أسامُر في هواك  

 وخطوي قد تعثر  في ُخطــاك  

 ولي في ضجة  األصوات  صوت  

 كأن الصوت عزف  من صـداك

 ناصر السعيدكلمات/
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