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)لــقــاء ال�سـحـاب(

املزعج، يف عزف  املنبه  �صا�صة هاتفي متزامنة مع �صوت جر�س  اأ�صاءت 
»يــــــــــا�صــــمــــــي،  الغرفة  خارج  من  ينادي  العايل  عمتي  �صوت  مع  مزدوج 

يــــــــــا�صـــــمــــــي«، مع اإيقاع �صرباتها على باب الغرفة.

 ال اأدري من الذي اأذاع خرب وفاتي حتى توقظني عمتي مبثل هذه ال�صجة، 
وكاأنها توقظني من قربي.

 تثاءبت يف ك�صل واأنا األعن املنبه واأ�صب هاتفي واألعن نف�صي على عدم نومي 
مبكًرا كي اأواجه ماأ�صاة اال�صتيقاظ املبكر يف ال�صباح، نه�صت من بني ركام 

االأغطية التي تردمني بها عمتي كل ليلة.

كل  مع  البيت  اأثاث  تعانق  ال�صغرية  قدمي  واأ�صابع  احلمام  اإىل  اجتهت   
خطوة اأخطوها، و�صوتي ي�صدح بال�صب والّلعن على هذا ال�صباح.

»يـــــا�صمـي« ا�صتيقظـي اأيتها الك�صولة.	 

توقفي عن ال�صراخ يا »رويف« �صتوقظني اجلريان وجريان اجلريان.	 

اأدري مَل ي�صر موؤ�صر  اأف�صل حااًل من بداية �صباحي، ال   مل يكن حمامي 
�صنبور املياه على عدم مزج املياه ال�صاخنة مع الباردة؟ اأنهيت حمامي وخرجت 

تتبعني قطرات املياه املت�صاقطة من بني خ�صالت �صعري كعادتي دوًما.
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اأقول جففي �صعرك  اأن   �صدح �صوت عمتي معاتًبا: باأي لغة تريدين مني 
قبل اأن تتخطى قدمك عتبة احلمام.

 قبلت راأ�صها وتناولت من يدها كوب ال�صوكوالتة ال�صاخنة.

 وذهبت اأ�صتعد ال�صتقبال يوٍم جديد يف العمل، مار�صت هوايتي يف الوقوف 
ثياب كثرية ت�صيبني  لدي  اأنتقي،  اأدري ماذا  ال  اأمام خزانة مالب�صي حائرة 

ا اأنه لي�س لدي مالب�س. بحرية االختيار وت�صعرين اأي�صً

 انتقيت ف�صتاين االأ�صود الق�صري واخرتت معه �صااًل رمادي اللون ي�صاهي 
ا مني على ق�صر  لون عيني، وانتقيت حذاًء مرتفًعا ا�صرتيته باالأم�س اعرتا�صً
راأ�صي  فوق  الليلية  �صعري  ورفعت خ�صالت  ثيابي على عجل  ارتديت  قامتي، 

مب�صبك لل�صعر، و�صعت حقيبة عملي على كتفي واجتهت اإىل باب ال�صقة.

وو�صعت  مرغمة  فطوري  علبة  منها  تناولت  كعادتها،  عمتي  بي  حلقت   
حبوب دوائي يف حقيبتي، ودعتها وانطلقت على درج البناية، ا�صتقبلني هواء 

ال�صتاء يف لهفة اأطارت �صايل وعبثت بخ�صالت �صعري.

اللعن  وا�صلت  الزحام،  مع  اليومية  معاناتي  وبداأت  �صيارتي  اإىل  دلفت   
وال�صب طوال الطريق اإىل اأن توقفت عند حمل العم »را�صد«، ابتعت فطوري 
�صيارتي  اإىل  عدت  القرفة،  معجنات  وعلبة  املخفوقة  القهوة  من  كوًبا  املعتاد 

واجتهت اإىل املوؤ�ص�صة.

 و�صلت و�صعدت الدرج بحذر حفاًظا على �صالمة فطوري، وفجاأًة اأطاح بي 
�صاب اأهوج من فوق الدرج جعلني اأ�صقط راأ�ًصا على عقب، ان�صكب كوب القهوة 
على االأر�س وتناثرت معجناتي خارج العلبة، وافرت�صت الطريق واأنا يف حالة 

فو�صى يرثى لها. 

 مّد ال�صاب يده ي�صاعدين على النهو�س لكني جتاهلته عن عمد.
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وناولني  حقيبتي  اإىل  واأعادها  املتناثرة  اأغرا�صي  ال�صاب  وجمع  نه�صت   
اإياها.

 بادرين يف برود: مل ال تنظرين اأين ت�صعني قدمك!

اأين  اأجبته يف غ�صب: حتى العميان يتلم�صون خطاهم وال يفعلون مثلك،   
ذهبت عيناك؟!

 رماين بنظرة غا�صبة، قاومت رغبتي يف �صفعه، كان طويل القامة بدرجة 
توحي باخلطر. 

 عاودت �صعود الدرج واأدركت اأين فقدت نعل حذائي، وا�صلت ال�صري واأنا 
اأعرج داخل حذائي املك�صور، اجتهت اإىل امل�صعد متجاهلة النظرات املتفح�صة 

التي تتبعني. 

 اأ�صرعت اإىل مكتبي، وبداأ جر�س الهاتف يعمل وكاأنه كان يقبع يف انتظار 
و�صويل.

اآلو.. نعم.. دقائق واأكون هناك.	 

 كانت املت�صلة �صكرترية »د/ حممد« مدير موؤ�ص�صة التاأهيل تبلغني ب�صرورة 
ذهابي اإىل مكتبه. 

 اجتهت اإىل املراآة التي حتتل اأحد اأركان مكتبي وهالتني الفو�صى التي اآل 
اإليها حايل، وجهي ملطخ باالأتربة، واأحال الرتاب �صواد ف�صتاين اإىل بيا�س، 
حتى خ�صالت �صعري مل ت�صلم، يا لها من بداية رائعة لل�صباح، اآه لو راأيت هذا 

العمود مرة ثانية. 

 هندمت ثيابي ورتبت خ�صالت �صعري �صريًعا، واجتهت اإىل مكتب املدير.

 وجدت بالداخل املدير »د/ حممد«، وم�صاعده »اأ/ عادل« وامل�صوؤولة عن 
ق�صم االأطفال »اأ/ جنوى«، هذا اجلمع ال يب�صر باخلري يا له من �صباٍح رائع.
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 مل اأكد األقي بتحية ال�صباح حتى اأتاين �صوت »د/ حممد« �صاخًرا:

بعنادك 	  ت�صببت فيها  التي  الكارثة  �صاركينا  »يا�صمي« هامن  يا  تف�صلي 
واإ�صرارك.

 بهت للحظات واأنا اأحاول فهم ما يجري، اإىل اأن اأنقذتني »اأ/ جنوى«.

 قالت يف اقت�صاب: »يا�صني« قام باإيذاء زميلته »جنى« وكاد اأن يفقاأ عينيها، 
ووالدة الطفلة تتوعد املوؤ�ص�صة عرب �صفحات التوا�صل االجتماعي وتهدد بعمل 

حم�صر جلميع امل�صوؤولني والعاملني باملوؤ�ص�صة.

 �صاألتها: »اأ/ جنوى« اأين امل�صرفات ومعلمة الف�صل مما حدث؟

يرف�صن  امل�صرفات  وجميع  �صعبة  »يا�صني«  لـ  النف�صية  احلالة  اأجابتني:   
التعامل معه.

ا�صطراب  املوؤ�ص�صة،  يف  املوجودة  احلاالت  اأ�صعب  من  »يا�صني«  حالة   
�صلوكي، عدوانية مفرطة، مع فرط ن�صاط حركي، قبلت ملفه راأفًة بحال والدته 

بعد اأن اأغلقت باقي موؤ�ص�صات التاأهيل النف�صي اأبوابها يف وجه �صغريها.

 اأما والدة »جنى« فهي اآخر �صخ�س ترغب يف لقائه على ظهر هذا الكوكب، 
�صخ�صية مغرورة ومت�صنعة وتهوى لفت االأنظار اإليها ب�صتى الطرق وال �صيء 

ير�صيها �صوى الكثري من املجاملة.

 عاود املدير �صراخه: ماذا �صنفعل يا »اأ/ يا�صمي« يف هذه الفو�صى، اأولياء 
االأمور يتابعون ما يجري االآن على �صفحة املوؤ�ص�صة، و�صمعة املوؤ�ص�صة اأ�صبحت 

مهددة.

 قاطع حديثه طرقات ال�صكرترية على الباب، دخلت واأذاعت خرب انتظار 
اأحد امل�صوؤولني  اأولياء االأمور، ورغبتها يف لقاء  والدة الطفلة »جنى« يف قاعة 

داخل املوؤ�ص�صة.
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»يا�صمي« اذهبي ملقابلتها، واأ�صلحي ما اأف�صدته رعونتـك. 	 

ح�صًنا يا دكتور.	 

 خطر يل اأن اأترك هذه املهزلة واأعود اإىل �صيارتي ومنها اإىل فرا�صي واأعود 
يف �صباح اآخر غري هذا، لكن حتاملت على نف�صي متجاهلة اإهانة »د/ حممد«، 

فقط الأنه كان ال�صديق املقرب اإىل جدي.

كانت  »نيفني«،  الدخول على مدام  قبل  اأحفظها  التي  االأدعية  كل  رددت   
ت�صبه القنبلة املوقوتة وتهدد باالنفجار، وكنت التعي�صة املكلفة بتهدئة زوبعتها.

 دلفت اإليها ومل ترتك يل فر�صة اإلقاء حتية ال�صباح.

يجدوا 	  اأمل  ب�صببك،  ابنتي  عني  اأفقد  كدت  امل�صتهرتة،  باالآن�صة  اأهاًل 
�صوى املراهقات الإدارة مكان كهذا، هل األتزم بدفع امل�صاريف كل �صهر 

واأتربع مببالغ طائلة حتى يكون جزاء ابنتي هو االإهمال؟ 

م�صرق،  �صباح  من  له  يا  نف�صي:  يف  اأردد  واأنا  �صمت  يف  اإليها  ا�صتمعت   
انتظرت حتى تنتهي مدام »نيفني« من �صراخها. 

 بادرتها يف هدوء وتفهم: 

يا مدام »نيفني«، »جنى« طفلة رائعة وال ت�صتحق ما 	  اأقدر غ�صبك  اأنا 
ا اأم بارعة ومتفانية وال اأحد يلومك اأو يعاتبك على  حدث لها، واأنت اأي�صً

اأي ردة فعل تقومني باتخاذها.

)ليت االأر�س تن�صق وتبتلعني على كذبي(.

فر�صة  وتركت يل  قلياًل  هداأت  بداأت مبدحها حتى  اإن  ما  توقعت،  وكما   
احلديث. 

 وا�صلت حديثي قائلة:
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ومتنحيني 	  قرارك،  اتخاذ  يف  تتمهلي  اأن  »نيفني«  مدام  يا  اأرجو  لكن 
جزًءا من �صعة �صدرك حتى ن�صتطيع العمل مًعا على حل هذه امل�صكلة، 
ناجحة  و�صخ�صية  حري�صة  اأم  بوجود  تتـ�صرف  موؤ�ص�صة  اأي  بالطبع 
عدم  على  ونحر�س  بيننا  وجودك  نقدر  هنا  ونحن  مثلك،  وجميلة 

خ�صارة وجود »جنى« معنا باأي �صكل كان.

 �صكت الأرى وقع كلماتي عليها وكما توقعت هداأت متاًما. 

لكن »اأ/ يا�صمي« ما حدث اأفزع »جنى« جًدا واأثار غ�صب اأبيها.	 

نعم اأعرف اأن »جنى« طفلة رقيقة وح�صا�صة، لكن اأعدك اأن األتقي بها 	 
واأ�صلح ما حدث وهي تعرفني و�صتوافق على احلديث معي.

نعم يف احلقيقة هي دائمة احلديث عنك يا »اأ/ يا�صمي«، لكن.. 	 

 قاطعت اعرتا�صها املزيف قائلة: 

»نيفني« بخ�صو�س 	  يا مدام  ال�صباح  بالتوا�صل معك هذا  اأرغب  كنت 
اأمر هام. 

 انتبهت وتطلعت اإيّل يف تركيز.

ال�صنوي  اأمر احلفل  املوؤ�ص�صة يناق�س  اإدارة   وا�صلت: باالأم�س كان جمل�س 
لهذا العام، ومل جند �صخ�صية جديرة بالثقة ت�صرف على تنظيم احلفل معنا، 
مل�صاعدتنا يف هذه  االأمور  اأولياء  اأحد  باختيار  نقوم  اأننا كل عام  تعلمني  اأنت 

املهمة، وقد قمت باقرتاح ا�صمك على جمل�س االإدارة للقيام بهذه املهمة.

 طرقات الباب قاطعت حديثي، دلفت عاملة البوفية حتمل ع�صري الليمون 
وكوًبا من املياه و�صعتهما اأمام مدام »نيفني« وان�صحبت، تعمدت عدم ا�صتكمال 

احلديث.
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مدام »نيفني« رجاًء تف�صلي الع�صري.	 

كله نحو مو�صوع  الطفلة، واجته تفكريها  اأمر  ن�صيت متاًما  توقعت  وكما   
اإدارتها للحفل. 

هل حًقا وافق املجل�س على اإدارتي للحفل؟ 	 

نعم واأعتذر اأين تطفلت واقرتحت عليهم هذا االأمر دون الرجوع اإليك 	 
اأواًل، لكن ثقتي يف �صخ�صك دفعتني اإىل هذا.

ال ال.. ال تعتذري اأقدر ثقتك، واأنا يف غاية ال�صعادة للقيام بهذه املهمة. 	 

هل هذا يعني اأنك �صتمنحينا فر�صة اإ�صالح ما حدث؟	 

 عادت للحديث بنربٍة متعالية:

نعم على اأن تكون هذه هي اآخر مرة يحدث فيها هذا االإهمال، واأن يتم 	 
ف�صل طفلتي »جنى« عن املدعو »يا�صني« هذا. 

 )حتًما �صيجيء يوم تنفجر فيه بالونة الهواء هذه جراء غرورها وت�صلطها(.

طبًعا يا مدام »نيفني« هذا ما �صيتم، واأ�صكرك كثرًيا على هذه الفر�صة، 	 
بكل تاأكيد �صنحر�س على نيل ثقتك مرة ثانية. 

متى �صنناق�س اأمر تنظيم احلفل؟ 	 

موعد 	  لنحدد  املقبل  االأ�صبوع  بداية  يف  بك  �صاأت�صل  وقتك  �صمح  اإذا 
مناق�صة تفا�صيل االأمر.

�صاأنتظر ات�صالك يا »اأ/ يا�صمي«.	 

�صكًرا لك على موافقتك يا مدام »نيفني«، يل رجاء اآخر عندك. 	 





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

تف�صلي طبًعا طبًعا.	 

�صجة 	  االجتماعي  التوا�صل  �صفحات  يف  امل�صكلة  عن  احلديث  اأثار 
منًعا  احلفل  الإلغاء  ن�صطر  وقد  املوؤ�ص�صة  �صمعة  على  �صتوؤثر  وبالطبع 

للم�صاكل التي �صتحدث عند اجتماع اأولياء االأمور مع العاملني.

ال تقلقي »اأ/ يا�صمي« �صاأحذف ما كتبته واأ�صمن اأن ال يتم ن�صر اأي �صيء 	 
عما حدث باالأم�س.

�صكًرا جزياًل لكرم اأخالقك وحكمتك مدام »نيفني«. 	 

ال�صكر لك يا »اأ/ يا�صمي« على اهتمامك وا�صتيعابك االأمر، اأنت اإن�صانة 	 
رائعة.

 )االآن اأ�صبحت اإن�صانة رائعة كنت منذ قليل مراهقة حمقاء وطائ�صة(.

 كبّت ما يعتمل ب�صدري ووا�صلت نفخ البالون اجلال�صة اأمامي: 

هذه �صهادة اأعتز بها حًقا، اأود اأن اأهنئك على ذوقك الراقي يف اختيار 	 
الثياب.

 مل تقو البالون ال�صخيفة على اإخفاء �صعادتها هذه املرة.

حًقا تعجبك ثيابي »يا�صمي«.	 

نعم بال �صك، متتلكني قواًما رائًعا وذوًقا راقًيا اأهنئك عليه. 	 

 )اأيتها االأر�س ابتلعيني على هذه االأكاذيب واأريحيني من هذه الوظيفة، 
كانت جمرد بالون منتفخ يعج باالألوان، هي اأقرب للت�صوه الب�صري من كونها 

امراأة(. 

اأنا �صعيدة جًدا ب�صهادة �صابة مثلك. 	 
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 اأخرًيا انتهت املقابلة وودعتها وهي متطرين بالثناء واملدح، و�صط ذهول 
موظفة ال�صكرتارية باخلارج والتي طالها ن�صيب من اإهانات مدام »نيفني«.

 لوال �صمعة املوؤ�ص�صة ملا ترددت حلظة عن ك�صر حذائي االآخر فوق راأ�س هذه 
املغرورة، رًدا على اإهاناتها وتوبيخها يل.

 جتاوزت ال�صاعة العا�صرة، اأي اأنني اأ�صعت من وقتي ما يزيد عن ال�صاعة 
واأنا من�صغلة معها، عدت للطاولة حيث كنا جنل�س، حملت ملف الطفلة »جنى« 

وانطلقت للخارج.

هذا  على  اهلل  لعنة  واأقفز،  حذائي  يف  اأعرج  واأنا  امل�صعد  نحو  تقدمت   
الباب  طرقت  املوؤ�ص�صة،  مدير  حممد«  »د/  مكتب  اإىل  عدت  املف�صد،  ال�صاب 

واأذن يل بالدخول. 

»يا�صمي« اأهاًل تف�صلي باجللو�س.	 

 )االأخبار يف هذه املوؤ�ص�صة ت�صابق �صرعة الربق يف الو�صول، تذكرت وجود 
كامريا مت�صلة ما بني مكتب الدكتور وقاعة ا�صتقبال اأولياء االأمور(.

اأنت 	  معها مده�س،  اأ�صلوبك يف احلديث  »يا�صمي«  يا  حًقا  رائعة  كنت 
عبقرية يف جمالك. 

 )االآن بت رائعة وعبقرية، منذ �صاعة كنت متهورة وم�صتهرتة(. 

 وجهت له نظرة جامدة: �صكًرا يا »د/ حممد« هذا واجبي.

 الحظ حنقي على اإهانته يل وانفعاله علّي هذا ال�صباح، بادرين:

�صفحات 	  على  الطفلة  والدة  فعلته  ما  ي�صلك  مل  حتًما  اأنت  »يا�صمي« 
بها،  والعاملني  للموؤ�ص�صة  وتهديدات  اإهانات  من  االجتماعي  التوا�صل 
لقد  ال�صفحة،  على  املتواجدين  االأمور  اأولياء  انتباه  لفت  ا�صتطاعت 
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كان االأمر مبثابة ف�صيحة للموؤ�ص�صة، مل اأذق طعم النوم من البارحة، 
االإهانات  ور�صائل  ال�صكاوى  ا�صتقبال  عن  اجلوال  هاتفي  يتوقف  ومل 
اأعتربك يف  اأنا  لكن  ال�صباح،  اإليك هذا  اأ�صاأت  اأين  اأعرتف  املتوالية. 

مكانة ابنتي، األي�س كذلك؟ 

 اأجبته موافقة باإمياءٍة من راأ�صي. 

ح�صًنا يا عبقرية عودي اإىل عملك وال تن�صي االت�صال مبدام »نيفني«، 	 
ورتبي االأمر مع »اأ/ عزة« امل�صوؤولة عن االأن�صطة واحلفالت.

القفز  اأوا�صل  واأنا  املكتب،  باب  اإىل  اجتاهي  اإىل مالحظته يف  ا�صتمعت   
كراق�صات الباليه يف بحرية البجع، دلفت اإىل امل�صعد مرغمة الأعود ملكتبي، 
اأكره هذه العلبة احلديدية، لوال ما اأ�صاب حذائي ملا ا�صطررت اإىل ا�صتخدامه.

 عدت اإىل مكتبي و�صاقي تئن من الوجع، اآه يا له من �صباح م�صرق، األقيت 
اأ�صفل املكتب، وبداأ طنني ال�صداع  مبلف الطفلة على املكتب، وتركت حذائي 
يغزو راأ�صي، تذكرت اأنني مل اأتناول فطوري وال دوائي حتى االآن، ذاك االأهوج 

اأهدر فطوري وحرمني من تناول الطعام ال�صهي الذي اأح�صرته. 

وال�صًقا  املخفوقة،  القهوة  من  كوًبا  وطلبت  بالكافترييا  ات�صااًل  اأجريت   
لالأحذية.

 تناولت دفرت مواعيدي، يا اهلل لقد فّوت موعد مقابلة مهمة مع الطبيب 
الذي اتفقت معه باالأم�س، ات�صلت مبكتب اال�صتقبال.. 

ال�صباح 	  هذا  »يو�صف«  يدعى  طبيب  ح�صر  هل  يا�صمي«  »اأ/  معك 
ملقابلتي؟

نعم ح�صر والتقى بـ »اأ/ جمدي«.	 
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 �صكرتها وو�صعت الهاتف، وما �صاأن »اأ/ جمدي« هذا بعملي، حتًما اأف�صد 
االأمر، اأعرف اأنه يتحني الفر�صة لزرع العراقيل اأمامي.

 غادرت املكتب واأنا اأ�صري حافية القدمني دون اأن اأعي، اجتهت اإىل مكتب 
اأن لديه اجتماًعا يف مكتب املدير، وجوده  اأخربتني ال�صكرترية  »اأ/ جمدي«، 
عند املدير اأنقذه مني، �صعدت الدرج قفًزا اإىل الطابق االأخري، و�صلت ملكتب 

املدير وطرقت الباب واأنا األهث.

ما االأمر يا »اأ/ يا�صمي«؟ 	 

اأريد اأن اأ�صاأل »اأ/ جمدي« عما حدث اأثناء مقابلته مع الطبيب اجلديد.	 

 التفت »اأ/ جمدي« نحوي وهو يرميني بابت�صامٍة �صاخرة، مل اأعباأ لها.

لقد رف�صت طلب التحاقه بالوظيفة، �صاب مغرور مثله غري جدير بهذا 	 
املن�صب.

اأن يوقع عقد الوظيفة يف مكتبي 	  ماذا فعلت؟! لقد كان من املفرت�س 
هذا ال�صباح، كيف رف�صت طبيًبا مبثل موؤهالته! لقد عانيت على مدار 
االأ�صبوع للعثور على طبيب ي�صغل الوظيفة بعد طرد الطبيب املهمل الذي 
قمت اأنت بتوظيفه، اأال تعي اأهمية موؤهالته اجلامعية و�صهادات اخلربة 
احلا�صل عليها للموؤ�ص�صة، األي�س لها قيمة عندك، على اأي اأ�صا�س يتم 

تعيني املوظفني يا »اأ/ جمدي« ال�صن اأم اخلربة واملوؤهل؟ 

 انفجرت فيه بغ�صب بعد كل ما واجهته منذ بداية �صباحي.

 قاطعني »د/ حممد«: 

من ف�صلك اهدئي واجل�صي يا »يا�صمي«، ماذا حدث مع هذا الطبيب 	 
يا »اأ/ جمدي«؟
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 اجتهت نحو املقعد املقابل ملكتب املدير وجل�صت اأ�صتمع اإىل �صخافات »اأ/ 
جمدي« التي ابتكرها من اأجل اإثارة غ�صبي. 

 رماين بنظرة غا�صبة وهو يقول: 

طلب ال�صاب مرتًبا م�صاعًفا ملرتب الطبيب ال�صابق، واأ�صر على راأيه يف 	 
عنجهيٍة وغرور، ف�صلت يف التفاو�س معه، وغادر غا�صًبا بعد اأن وجه 

اتهامات للموؤ�ص�صة بالتالعب وعدم احرتام االآخرين.

 قاطعته بع�صبية:

باالأم�س اأر�صل يل الطبيب ملفه العملي عرب الربيد االإلكرتوين واأجريت 	 
له  وحددت  الوظيفة،  و�صروط  العقد  بنود  على  واتفقنا  معه  ات�صايل 

موعًدا لتوقيع العقد هذا ال�صباح.

 مل يعلق »د/ حممد« على حديثي، وا�صل »اأ/ جمدي« دفاعه عن نف�صه:

اأنا مل اأدرك كل هذا وبدا يل اأنه ما زال �صاًبا وال ميلك خربة كافية.	 

 قاطعته بنفاد �صرب: 

هل اطلعت على امللف اخلا�س بالطبيب يا »اأ/ جمدي«؟	 

نعم يا »اأ/ يا�صمي« تفقدته ومل اأحلظ ما يثري االهتمام. 	 

 قاطعه املدير: كفى يا »اأ/ جمدي«. 

ووجه حديثه يل:

من ف�صلك يا »يا�صمي« توا�صلي مع ال�صاب وحددي موعًدا اآخر ملقابلته، 	 
�صاب بهذه املوؤهالت �صيفيد املوؤ�ص�صة. 
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مهام 	  اأحد يف  يتدخل  اأال  اأرجو  »د/ حممد«،  يا  به  االت�صال  �صاأجرب 
وظيفتي مرًة ثانية.

 رميت اجلملة واأنا اأنظر اإىل »اأ/ جمدي« ب�صخرية، ذلك ال�صخ�س البغي�س 
وموؤهالتي  نظًرا خلربتي  اأخيه،  ابن  ا عن  بالوظيفة عو�صً الأين فزت  ميقتني 

الدرا�صية، يظن اأن هذا من باب الو�صاطة واملحاباة.

 خرجت من مكتب »د/ حممد« واجتهت اإىل مكتبي. 

ال  للورق،  ال�صق  اأنبوب  وجواره  املكتب  �صطح  على  القهوة  كوب  وجدت   
اأدري ماذا �صيفعل هذا مع احلذاء، انتبهت اإىل اأين ذهبت ملكتب املدير حافية 

القدمني، األهذا كان »اأ/ جمدي« يرميني بنظرات �صاخرة! 

 اأجريت ات�صااًل جديًدا مع الطبيب، اأخرًيا جاءين �صوته عرب الهاتف:

اآلو. 	 

»اأ/ يو�صف«؟	 

نعم، من؟ 	 

معك »اأ/ يا�صمي« من..	 

 قاطعني بغ�صب: اأهاًل يا اآن�صة، �صكًرا على املقابلة »اأ/ يا�صمي«، ال اأعرف 
كيف اأ�صكرك على االإهانة التي تعر�صت لها. 

 قاطعته: »اأ/ يو�صف« حدث �صوء تفاهم.

على  جاهز  �صيء  كل  حديثي:  وطريقة  �صوتي  نربة  يقلد  وهو  اأجابني   
التعاقد يا دكتور موعدنا الثامنة �صباًحا يا دكتور 	�صاح غا�صًبا	 انتظرتك 

قرابة ال�صاعة، هل لديك �صاعة؟

»اأ/ يو�صف« من ف�صلك. 	 
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 قاطعني يف غ�صب: دكتور، هذا هو لقبي يا اأ�صتاذة من ف�صلك.

اأع�صابي  متالكت  اخرتعها(،  ومن  االألقاب  و�صع  من  على  اهلل  )لعنة   
وبادرته:

من ف�صلك يا »د/ يو�صف« اترك يل فر�صة �صرح املوقف.	 

تف�صلي كلي اآذان م�صغية يا »اأ/ يا�صمي«.	 

كان من املفرت�س اأن األتقي بك هذا ال�صباح وفق اتفاقنا، لكن تخلفت 	 
عن املوعد ب�صبب حادث �صري، لذا قام »اأ/ جمدي« باإجراء مقابلتك، 
ومل يكن على علم باالتفاق املربم بيننا، دعنا نتفق على موعد اآخر اإذا 

كانت رغبتك يف الوظيفة ال تزال قائمة.

ا من اأجل هذا املوعد يا اأ�صتاذة، ال 	  لقد جئت من االإ�صكندرية خ�صو�صً
اأظن اأن باإمكاين العودة مرة ثانية.

 قاطعته بنفاد �صرب:

اأنت مل تغادر القاهرة بعد يا »د/ يو�صف«، األي�س كذلك؟ 	 

نعم، يف احلقيقة اأنا بالقرب من املوؤ�ص�صة االآن.	 

ح�صًنا »د/ يو�صف« �صاأكون يف انتظار عودتك.	 

اأمتنى وجودك عند و�صويل »اأ/ يا�صمي«.	 

 اأنهيت املكاملة واأنا اأت�صاءل متى �صينتهي هذا اليوم العظيم.

 كان راأ�صي ينب�س من االأمل، اأخرجت علبة الع�صري التي اأعددتها عمتي 
وجترعت القليل منها مع حبوب الدواء، واأعدت طلب كوب من القهوة املخفوقة 

من البوفية، اأمتنى اأن اأتناوله هذه املرة. 
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 بحثت عن حذائي املك�صور وان�صغلت يف حماولة اإ�صالحه، بعدها �صمعت 
دقات على الباب، ظننت اأنه عامل البوفية، �صحت قائلة:

ادخل، �صع القهوة واأح�صر يل ال�صًقا اآخر ي�صلح مع احلذاء. 	 

مل ياأتني رد، رفعت راأ�صي اأ�صتطلع االأمر الأجد ال�صاب االأهوج يقف اأمامي 
ويبت�صم يف �صخرية. 

 �صحت يف غ�صب: 

ماذا تريد اأال يكفيك ما فعلته؟ 	 

اأنا »د/ يو�صف« ولدي موعد االآن مع »اأ/ يا�صمي« هل هي موجودة يا 	 
اآن�صة؟

هذه  اإىل  حظي  يكرهني  مَل  الذهول،  ومتلكني  �صعوبة  يف  �صفتّي  اأطبقت   
ده�صتي  متالكت  االأهوج؟  الكائن  هذا  مع  للعمل  �صاأ�صطر  حًقا  هل  الدرجة، 

ورحبت به.

مرحًبا »د/ يو�صف« تف�صل.	 

 تاأخر يف اجللو�س، و�صاألني يف ا�صتنكار: 

اأنت »اأ/ يا�صمي«؟	 

نعم، اأنا هي.	 

اأهاًل و�صهاًل.	 

اأهاًل بك يا دكتور، ماذا تود اأن ت�صرب؟ 	 

 وددت لو اأ�صع له الال�صق يف كوب القهوة واأجربه على تناوله جّراء اإف�صاده 
يومي.
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قهوة بدون �صكر من ف�صلك.	 

 قمت بطلب البوفية واأ�صفت القهوة اإىل جانب قهوتي املخفوقة التي طلبتها 
لنف�صي منذ قليل. 

انتهيت من اإعداد ملف التعاقد باالأم�س يا دكتور، تف�صل بـاالطالع عليه 	 
واأخربين باأي مالحظة تود اإ�صافتها.

ح�صًنا يا »اأ/ يا�صمي«.	 

 مددت له يدي مبلف التعاقد. 

 ا�صتغرق وقًتا طوياًل يف االطالع عليه، قطع تركيزه و�صول عامل البوفية، 
و�صع اأمامه القهوة، وترك اأمامي كوب قهوتي وعلبة غراء. 

 رفع الطبيب راأ�صه، رمق علبة الغراء بابت�صامة وعاد اإىل مطالعة امللف.

 تناولت ر�صفة من كوب القهوة ال�صاخنة على عجل، تاأذى حلقي من فعلتي، 
متتمت بال وعي: غبية.

 رفع راأ�صه منده�ًصا! فبادرت باالعتذار. 

 حتًما هذا هو اأكرث اأيامي بوؤ�ًصا.

اأي  دون  العقد  على  بعدها  ووقع  امللف،  على  االطالع  »يو�صف«  وا�صل   
مالحظات اأو تعديل، اأعاد بعدها امللف قائاًل:

جميع البنود منا�صبة وال حتتاج تعدياًل. 	 

العمل 	  يف  التوفيق  لك  اأمتنى  دكتور،  يا  ملوؤ�ص�صتنا  ان�صمامك  مبارك 
معنا، تف�صل قهوتك. 

 تناول الفنجان قائاًل:
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�صكًرا لك، اإن �صاء هلل اأكون عند ح�صن ظنك.	 

 كان يتحا�صى النظر نحوي طوال الوقت لكن عينيه يف هذه اللحظة باحت 
باإعجاب �صريح ال اأعرف �صره، اأ�صفت توقيعي اإىل جوار توقيعه.

 اختتمت املقابلة واأنا اأقول:

غًدا تتعرف على نظام العمل ومدير املوؤ�ص�صة.	 

v
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     »يــوســــــف«

اإحدى  داخل  ق�صم  وم�صرف  طبيًبا  يطلب  وظيفة  اإعالن  وجدت  اأخرًيا 
من  ن�صخ  ومعه  بياناتي  ملف  باإر�صال  قمت  امل�صهورة،  النف�صية  املوؤ�ص�صات 

�صهادات الدرا�صة واخلربة احلا�صل عليها.

 وتلقيت ات�صااًل هاتفًيا من امل�صوؤولة عن �صوؤون العاملني باملوؤ�ص�صة. 

األو »اأ/ يو�صف« معي؟ 	 

نعم، من يتحدث؟	 

معك »اأ/ يا�صمي« من موؤ�ص�صة امل�صتقبل. 	 

اأهاًل و�صهاًل يا فندم.	 

اأر�صلته بخ�صو�س الوظيفة ال�صاغرة، 	  اأهاًل بك، راجعت الطلب الذي 
وراأيت من خالل ال�صهادات املرفقة اأنك جدير بالعمل معنا.

�صكًرا لك، ي�صرين العمل معكم بالطبع يا اأ�صتاذة. 	 

العفو، لدي بع�س االأمور اخلا�صة مبهام الوظيفة اأود اأن اأطرحها عليك 	 
وبعدها نتفق على موعد مقابلة لو نا�صبك العمل. 

نعم، تف�صلي »اأ/ يا�صمني«. 	 

»يا�صمي« ولي�س »يا�صمني« يا دكتور.	 
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ح�صًنا يا اأ�صتاذة.	 

اأواًل العمل لدينا �صيكون لدوام كامل، عدا العطل االأ�صبوعية واملنا�صبات 	 
اخلا�صة، مدة الدوام غالًبا ال تتجاوز الع�صر �صاعات، �صت�صبح م�صوؤواًل 
عن جميع الطالب داخل املوؤ�ص�صة، وعن االإ�صراف على اأطباء االأق�صام 
على  ا  اأي�صً و�صت�صرف  ال�صلوك،  وتعديل  النف�صي  بالتاأهيل  املخت�صني 
جتد  هل  �صفه،  عن  طبيب  كل  يرفعها  التي  اجلل�صات  تقارير  متابعة 

�صعوبة يف هذا االأمر؟

ال، تف�صلي مبوا�صلة احلديث.	 

من 	  والتاأكد  دورًيا،  بتفقده  �صتقوم  باالإ�صكندرية  للموؤ�ص�صة  فرع  لدينا 
ح�صن �صري العمل، هل لديك اأي ا�صتف�صار بخ�صو�س هذا؟

ال.	 

بقي اأن نتفق على م�صاألة الراتب.	 

 طلبت رقًما اأعلى من املفرت�س، حت�صًبا للدخول يف مفاو�صات وفاجاأتني 
باملوافقة دون نقا�س.

ح�صًنا اتفقنا، دعنا اإًذا جنري مقابلة بالغد ونوقع العقد.	 

ح�صًنا، متى؟	 

�صاأنتظرك عند الثامنة �صباًحا داخل مكتبي يف الطابق الثاين. 	 

 اأنهيت املكاملة معها يف ا�صتغراب من ب�صاطة تعاملها و�صهولة �صري االأمور، 
وبنوًدا  مفاو�صات  ي�صتغرق  االأخرى  واملوؤ�ص�صات  العيادات  يف  التعاقد  كان 

جمحفة اإىل جانب فرتة اختبار طويلة.
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 �صغلني التفكري يف ا�صم موظفة املوؤ�ص�صة »يا�صمي« ا�صمها يبدو ماألوًفا رغم 
غرابته، لكن ال اأذكر اأين قابلني من قبل.

 تناولت هاتفي وات�صلت بـ »رفيف«. 

مرحًبا كيف حالك يا اأختي؟	 

مرحًبا »يو�صف« احلمد هلل بخري واأنت؟	 

احلمد هلل بخري، كيف حال ال�صغري؟	 

احلمد هلل نحن جميًعا بخري، لكن ا�صتقنا لوجودك معنا.	 

يف 	  عمل  ملقابلة  موعد  لدي  امل�صاء،  يف  القاهرة  اإىل  قادم  اأنا  اأب�صري 
ال�صباح.

هل حًقا �صرناك اليوم يا »يو�صف«؟	 

اإذا ح�صلت على 	  للعي�س يف �صقتي  يا »رفيف«، �صاأنتقل  باإذن اهلل  نعم 
الوظيفة. 

بالتوفيق يا »يو�صف«، اأ�صاأل اهلل اأن يجمعنا على خري.	 

�صاأذهب واأ�صتعد لل�صفر االآن يا »رفيف«.	 

اأنهيت املكاملة مع �صقيقتي، واأبدلت ثيابي، وجهزت ثياًبا ر�صمية تنا�صب   
مقابلة الغد وو�صعتها داخل حقيبة �صفري ال�صغرية.

 اجتهت للطابق االأر�صي واأدخلت دراجتي البخارية مبدخل البناية، واأكدت 
على احلار�س اأن يعتني بها حتى عودتي، ركبت �صيارة اأجرة اإىل حمطة القطار، 

وا�صتقليت القطار املتجه للقاهرة.
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خاطرتي  واأدرت  راأ�صي  على  االأذن  �صماعات  وو�صعت  هاتفي  اأخرجت   
املف�صلة.

 اآٍه يا »حور« اأين اأنت، مرت اأعوام وما زلت ال اأقوى على ن�صيانك، كل �صيء 
فقد  من  وخوفـك  ودعائك  �صلواتك  وعن  »اهلل«  عن  حديثـك   ، بك  يذكرين 

رحمة اهلل، ليتني جتراأت وطلبت لقاءك. 

 كانت كلمات الق�صيدة ت�صف حايل مع »حور« بـدقـة:

وهل يكفيك �صوت دمي 

وقد نادى عليك »�أنــــا«

وهل يكفيك دمع �ل�صوق 

يف �خللو�ت ما �صكن

تعبت من �لنوى �ملزرق 

يف قلبي �لذي �حتقن

و�أنت هناك ال تقوى 

على �إخفائك �حلزن

حيث  االجتماعي  التوا�صل  �صفحة  اإىل  ودلفت  النقال  حا�صوبي  اأخرجت   
حديث  اآخر  منذ  املوقع  غادرت  ال�صخ�صية،  �صفحتها  على  جديد  ال  تعرفنا، 

بيننا ومل تعد.

 اجلميع يظن اأين مري�س اأو جمنون لتعلقي بفتاة ال اأعرف �صيًئا عنها، وهي 
ال تعرف حقيقة م�صاعري جتاهها. 
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 �صعيت اإىل االرتباط خالل فرتة اإقامتي يف لندن وتوقفت عن التفكري يف 
»حور« لفرتٍة من الوقت، لكن عادت تطارد اأحالمي عندما بداأت البحث عن 
واأ�صريت على ا�صتكمال  ال�صيطان  اأنها و�صاو�س من  البداية  زوجة، ظننت يف 

اأمر زواجي. 

اإن يقرتب موعد  اإىل ف�صخ خطبتي عدة مرات ودون �صبب، ما   تعر�صت 
الزفاف حتى ت�صر خطيبتي على الف�صخ واإنهاء االأمر، اإىل اأن �صارحتني اآخر 

فتاة تقدمت خلطبتها ب�صر ف�صخ اخلطبة املتكرر. 

الظالم  يف  تقف  نومها،  اأثناء  جميلة  فتاة  ترى  ما  دائًما  اأنها  اأخربتني   
اقرتاب موعد  مع  زاد عن حده  االأمر  واأن  علّي،  وتنادي  ا�صمي  وتردد  وتبكي 

الزفاف، واأنها مل تكن ترى هذا النوع من االأحالم قبل معرفتها بي. 

 قررت الفتاة ف�صخ اخلطبة، وتاأكدت من اأن الفتاة التي راأتها خطيبتي هي 
»حور«، فهي الوحيدة التي كنت اأراها مبنامي بنف�س هذه املوا�صفات.

 ظنت �صقيقتي اأن االأمر له عالقة بال�صحر واأحلت على ذهابنا اإىل �صيخ 
تالوة  وعلى  ال�صالة  على  اأواظب  فاأنا  االأمر  رف�صت  لكن  بالقراآن،  للعالج 
االأدعية واالأوردة قبل نومي، كما اأن هذه الروؤى مل تبداأ معي اإال بعد معرفتي 

»حور«.

 ومع اأنه من غري املنطقي اأن يتعلق طبيب عملي مثلي بالروؤى واالأحالم، 
فاأنا على يقني من ظهور »حور« وارتباطي بها.

 اندجمت مع كلمات اخلاطرة واأنا اأردد )واأنت هناك ال تقوى على اإخفائك 
احلزن(.

 اآٍه يا »حور« لو اأعرث عليك.
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 و�صلت اإىل القاهرة وا�صتقليت �صيارة اأجرة اإىل منزيل. 

»اإياد«، رحبت  واأتاين �صوت �صرخات  الباب  اأختي، طرقت  ب�صقة   مررت 
بي »رفيف« ودعتني للدخول، احت�صنتها وحملت �صغريها واجتهنا اإىل غرفة 

املعي�صة.

 »رفيف« هي كل ما بقي من عائلتي، تعر�صت بالفرتة االأخرية اإىل �صغوطات 
كثرية بعد موت زوجها، وعانى »اإياد« من �صعوبة يف النطق وا�صطرابات النوم 

ب�صبب رحيل والده املفاجئ.

 اأ�صرت �صقيقتي على االإقامة يف م�صر داخل �صقة زوجها، ورف�صت املجيء 
معي اإىل لندن، مما ا�صطرين لرتك درا�صتي وعملي والعودة اإىل م�صر.

 بادرتني »رفيف« احلديث:

حمًدا هلل على �صالمتك يا »يو�صف« ا�صتقت اإليك كثرًيا.	 

�صلمك اهلل يا »رفيف« كيف حالك اأنت واخلالة اأم حمزة؟	 

احلمد هلل بخري لكنها متعبة قلياًل. 	 

�صفاها اهلل وعافاها.	 

انتبه اإىل »اإياد« حتى اأعود يا »يو�صف«.	 

ح�صًنا، تف�صلي. 	 

 حملت »اإياد« على كتفي وجل�صت على االأريكة ورحت اأداعبه واأمرح معه. 

اإىل تناوله، وذهبت   عادت »رفيف« وهي حتمل كا�صات الع�صري ودعتني 
الإعداد الطعام.
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 ح�صرت جدة »اإياد« ورحبت بي و�صارحتني برغبتها يف العودة اإىل بلدتها 
وخماوفها من ترك �صقيقتي وحفيدها وحدهما، ب�صرتها بح�صويل على وظيفة 

داخل القاهرة وبعودتي لالإقامة يف �صقتي املجاورة لـ�صقة »رفيف«.

 دعتنا »رفيف« اإىل تناول الع�صاء:

الطعام 	  يا خالة هيا  تف�صلي  »اإياد« معك،  واأح�صر  »يو�صف«  يا  تف�صل 
�صيربد.

 اجتهنا اإىل الطاولة، تفننت »رفيف« يف اإعداد �صنوف واألوان من االأطعمة 
اأ�صهى من بع�صها البع�س، جل�صت اإىل جوار »رفيف« وجل�س »اإياد« على  كلها 

�صاقي، واأ�صريت اأن اأطعمه بنف�صي.

�صلمت يداك يا اأم »اإياد« الطعام رائع. 	 

بالهناء وال�صفاء.	 

 انتهينا من تناول الطعام، ا�صتاأذنت اخلالة اأم حمزة يف العودة اإىل غرفتها 
لت�صرتيح، وقمت برفع االأطباق من على الطاولة رغم اعرتا�س »رفيف«. 

ا�صرِتح يا اأخي، اأنت قادم من �صفر ومتعب.	 

ل�صت متعًبا يا اأختي.	 

وجتفيفها،  غ�صلها  على  واأعنتها  واالأواين  ال�صحون  تفرغ  »رفيف«  وقفت   
جل�س »اإياد« على رخامة املطبخ مع لعبته اإىل اأن انتهينا، اأعدت »رفيف« ال�صاي 

وجل�صنا نتحدث عن اأمر مقابلة العمل وعن املوؤ�ص�صة. 

 خلدت اإىل النوم مبكًرا، وا�صتيقظت قرب الفجر، اأديت الفر�س وجل�صت 
اأ�صتغفر واأردد اأدعية ال�صباح، ارتديت البدلة الريا�صية التي اأح�صرتها معي 

وخرجت من املنزل.
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ال�صوارع  زالت  وما  الظهور  يف  بداأت  قد  لل�صباح  االأوىل  اخليوط  كانت   
خالية، اأخذت يف الرك�س كعادتي كل �صباح.

العمل،  اإىل  للذهاب  ثيابي  واأبدلت  اغت�صلت  املنزل  اإىل  بعدها  وعدت   
جذبني �صوت ال�صجيج يف ال�صالة، ذهبت الأجد »رفيف« و »اإياد« يف انتظاري، 

بادرتني:

�صباح اخلري يا »يو�صف«، متى ا�صتيقظت؟	 

�صباح اخلري يا »رفيف«، منذ الفجر. 	 

اأنا اأغبطك على هذا الن�صاط يا »يو�صف«، �صاأذهب الأعد الفطور.	 

ال داعي يا اأختي تاأخرت على املوعد، �صاأذهب االآن.	 

بالتوفيق، طمئني بعد انتهاء املقابلة.	 

للموؤ�ص�صة،  اأجرة واجتهت  �صيارة  اأوقفت  ال�صابعة،  ال�صاعة ال تزال   كانت 
و�صلت وذهبت اإىل مكتب اال�صتقبال.

من ف�صلك لدي موعد مع »اأ/ يا�صمي«. 	 

اال�صتقبال 	  بقاعة  انتظرها  ف�صلك  من  بعد،  يا�صمي«  »اأ/  حت�صر  مل 
هناك. 

 جل�صت اأنتظرها قرابة ال�صاعة، ظهرت املوظفة واجتهت نحوي قائلة:

»د/ يو�صف« تف�صل معي �صيتوىل »اأ/ جمدي« اإجراء املقابلة معك.	 

 اجتهت معها اإىل مكتب »اأ/ جمدي«.
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 اأخذت ملف اأوراقي وغادرت املكتب واملوؤ�ص�صة يف غ�صب بعد اأن جتاهلني 
املوظف وعاملني يف قلة ذوق، مل اأحلظ الفتاة القادمة باجتاهي، ا�صطدمت 
على  الفتاة  طاحت  طعام،  وعلبة  قهوة  كوب  ومعها  الدرج  ت�صعد  وهي  بها 

االأر�س وتناثرت اأغرا�صها. 

رف�صت  لكنها  م�صاعدتها،  بغر�س  نحوها  وذهبت  منها  اخلجل  متلكني   
يدي املمدودة بامل�صاعدة، وبختني وتناولت مني اأوراقها وحقيبتها يف غ�صب، 

تابعتها وهي تعاود �صعود الدرج، كانت يف حالة فو�صى يرثى لها.

 جمعت علبة املخبوزات من الطريق وو�صعتها جانًبا، يبدو اأن قلة الذوق 
هي الطابع املميز بني العاملني هنا، وهذه املخلوقة �صليطة الل�صان هي اأ�صنعهم 
على االإطالق، احتفظت بعنوان املقهى املطبوع على العلبة وانطلقت اإليه، كان 

ت�صميم املقهى مريًحا لالأع�صاب.

 دلفت وحلقت بي فتاة مراهقة ودونت طلبي وعادت الفتاة بعد قليل وهي 
حتمل الطعام وكوًبا من القهوة، �صكرتها و�صرعت يف تناول فطوري باإحباط.

 ارتفع رنني الهاتف واأنا يف طريقي للخارج، كانت »اأ/ يا�صمي« هي املت�صلة 
ا عن التي اأجراها معي »اأ/  وطلبت مني العودة للموؤ�ص�صة واإجراء مقابلة عو�صً

جمدي«، وافقت بعد تردد وانطلقت عائًدا اإىل املوؤ�ص�صة. 

 اجتهت اإىل مكتب اال�صتقبال وا�صطحبتني املوظفة اإىل مكتب »اأ/ يا�صمي« 
وم�صت بعدها.

يف  بها  ا�صطدمت  التي  بالفتاة  فوجئت  ودخلت،  املكتب  باب  طرقت   
اإ�صالح كعب حذائها وما زالت  راأ�س املكتب منهمكة يف  ال�صباح جتل�س على 

اآثار الفو�صى بادية على ثيابها، رفعت راأ�صها نحوي وامتقع وجهها بالغ�صب.
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 �صدمت عندما �صارحتها بهويتي، لكن متالكت نف�صها ورحبت بي ودعتني 
للجلو�س.

 لقد كانت مهذبة ومنمقة وهي تتحدث معي يف الهاتف، كيف حتولت اإىل 
املخلوقة �صليطة الل�صان التي ا�صطدمت بي على الدرج.

حدث  ما  عن  واعتذرت  قهوة،  فنجان  اإىل  ودعتني  احلديث  اإدارة  تولت   
منذ  العقد  بنود  اأعدت  اأنها  واأخربتني  ال�صباح،  »اأ/ جمدي« هذا  مقابلة  يف 
عملها  يف  جًدا  ودقيقة  مبدعة  كانت  العقد،  ملف  من  ن�صخة  واأعطتني  اأم�س 
رغم حداثة �صنها الوا�صحة، كانت بنود عقد العمل من�صفة تراعي م�صلحة 

الطرفني، مل اأجد ما يحتاج للنقا�س، وقعت على العقد.

بادرتني قائلة:

غًدا تتعرف على نظام العمل ومدير املوؤ�ص�صة.	 

غًدا عطلة اأ�صبوعية يا اأ�صتاذة األي�س كذلك؟ 	 

 انتبهت يف خجل: نعم نوؤجل هذا اإىل بداية االأ�صبوع القادم اإًذا. 

القدمني،  حافية  تقف  كانت  باأنها  فوجئت  مكتبها،  اإىل  وعادت  ودعتني   
يبدو اأن �صباحها مل يكن اأف�صل حااًل من �صباحي، ان�صرفت عائًدا اإىل �صقة 

اأختي.

 ا�صتقبلتني »رفيف« برتحاب:

مرحًبا »يو�صف« كيف �صارت املقابلة؟	 

وقعت عقد العمل لكن واجهتني �صعوبة يف البداية.	 

 ق�ص�صت عليها تفا�صيل ما حدث معي، بادرتني مدافعة عن بنات جن�صها:
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اأحًقا ما تقول، اأطحت بالفتاة من على الدرج واأف�صدت ثيابها دون اأن 	 
تعتذر؟

نعم، كنت غا�صًبا من املوظف ومل اأنتبه لالأمر.	 

احلمد هلل اأنها وافقت على اإعطائك الوظيفة يا »يو�صف« بعد كل هذا. 	 

�صاأعود اإىل االإ�صكندرية الأح�صر اأغرا�صي واأنتقل اإىل �صقتي.	 

ما زلت ال اأ�صدق اأننا �صنجتمع اأخرًيا يف مكان واحد.	 

من ف�صلك يا »رفيف« اأح�صري من ينظف ال�صقة قبل عودتي.	 

ومَل ال تقيم معنا؟ 	 

عليكم، 	  اأ�صيق  ال  وحتى  مبفردي  االإقامة  على  تعودت  لهذا،  داعي  ال 
�صاأكون بال�صقة املقابلة لك اإذا احتجتني.

ح�صًنا يا »يو�صف« �صاأجهز ال�صقة ال�صتقبالك، متى �صتعود؟ 	 

الليلة.	 

v
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)لـعـنـة الـمـا�سـي(

     »يـــــاســمـي«:

اآخر  ل�صغل  املتقدمني  اأوراق  ترتيب  اأعدت  الكارثي،  يومي  انتهى  اأخرًيا   
معهم،  املقابلة  اإجراء  موعد  لتحديد  بهم  االت�صال  وعاودت  خالية،  وظيفة 

واأعدت ترتيب املكتب وتنظيم االأوراق. 

برودة  رغم  باحلر  اأ�صعر  كنت  منزيل،  اإىل  واجتهت  اأغرا�صي  جمعت   
مكيف  واأدرت  ال�صيارة  نوافذ  اأغلقت  العام،  من  الوقت  هذا  مثل  يف  الطق�س 

الهواء واندجمت مع املو�صيقى. 

�صيارتي على  اأترك  اإليه، كدت  اأهرب  اأجد منفًذا  الزحام ومل   علقت يف 
قارعة الطريق واأعود اإىل منزيل �صرًيا.

�صيارتي يف  و�صعت  القيادة،  االإرهاق من طول فرتة  قمة  واأنا يف  و�صلت   
املكان املخ�ص�س و�صعدت ال�صلم قفًزا. 

 دلفت اإىل داخل ال�صقة واأنا اأهتف يف مرح:

يا اأهل الدار مرحًبا.. يا عامل.. يا نا�س اأنا عدت. 	 

 �صاحت عمتي عرب املطبخ:
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اأبديل ثيابك يا »يا�صمي« �صاأ�صع الغداء هيا.	 

من 	  القادم  اأنا  �صالمتك،  على  هلل  حمًدا  »يا�صمي«  يا  و�صلِت  اأخرًيا 
االإ�صكندرية و�صلت قبلك وكدت اأموت جوًعا واأنا اأنتظرك.

 ا�صتقبلني »كرمي« ابن زوج عمتي الراحل بحفاوة، كان �صاًبا ثالثينًيا ميتاز 
بب�صرة خمرية ووجه ب�صو�س تزينه نغزتان اأ�صفتا عليه �صقاوة حمببة وعينني 

المعتني. 

اأبكي على 	  اأخرًيا، كدت  املنزل  اإىل  اأين عدت  يا »كرمي«  اأ�صدق  ال  اأنا 
الر�صيف حتى اأنفذ من بني الزحام، اااااااه.

وحقيبتي  مبلفاتي  األقيت  اال�صتقبال،  غرفة  �صجاد  على  وجل�صت  قلتها   
وحذائي على االأر�س.

يا له من �صباح ب�صع! ليتني مل اأغادر منزيل.	 

نعاًل  ترتدي  »يا�صمي«  ما هذا..  بده�صة:  والتقط حذائي  »كرمي«  انحنى   
مرتفًعا ما الذي حدث!

للحذاء  حدث  ماذا  �صاخًرا:  و�صاألني  اخلربة  الفردة  اإىل  »كرمي«  انتبه   
امل�صكني؟ 

اليوم 	  تاآمر �صدي  العامل كله  يا »كرمي«،  اأن هذا هو يوم نح�صي  ال بد 
وتعاون اجلميع على اإف�صاد �صباحي.

ماذا حدث لكل هذا يا �صم�صمتي؟ 	 

بداأت �صباحي بتفاوؤل ومنيت نف�صي بفطور رائع من عند العم »را�صد«، 	 
�صاب  بي  واأطاح  كثرًيا،  اأخرين  الطريق  على  حادث  يف  بعدها  علقت 

اأهوج من على درج املوؤ�ص�صة واألقى باللوم علّي.
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 اأجابني �صاخًرا:

وهل ما زال هذا ال�صاب على قيد احلياة يا »�صم�صم«؟	 

 رميته بـنظرة غا�صبة. 

اأنا اأمزح معك، ماذا حدث بعد ذلك؟	 

على 	  معه  تعاقدت  جديًدا  طبيًبا  و�صرف  مكيدة  جمدي«  »اأ/  يل  دبر 
العمل، ات�صلت بالطبيب ومتكنت من اإقناعه بالعودة بعد اأن ا�صتمعت 

اإىل ما لذ وطاب من التوبيخ، لك اأن تتخيل ما حدث بعد هذا.

ماذا حدث يا »�صم�صمة«؟	 

حتداين حظي وو�صعني يف اأكرث املواقف �صوًءا، تخيل اأن ال�صاب الذي 	 
اأطاح بي هو نف�صه الطبيب.

 �صاحت عمتي يف نفاد �صرب:

لتناول 	  وعودي  ثيابك  واأبديل  انه�صي  ثرثرة،  كفاك  »يـــــــــا�صــمــي« 
الطعام. 

 اجتهت اإىل غرفتي، تناولت ثياًبا مريحة واجتهت للحمام، اغت�صلت واأزلت 
الرتاب العالق بخ�صالت �صعري وج�صدي.

يف  ي�صتعجلني  وراح  املياه  حتت  ا�صرتخائي  علّي  اأف�صد  »كرمي«  وكعادة   
حتى  راأ�صي  على  املن�صفة  اأ�صع  اأن  وتذكرت  جمربة  احلمام  تركت  اخلروج، 
اأتخل�س من �صياح »رويف« املجلجل، جل�صت اأتناول الطعام مع »كرمي« وعمتي، 
اأكملت احلديث عما حدث يل يف العمل، ظل كالهما ي�صحك من �صوء حظي.. 

بادرين »كرمي« �صاحًكا:

من املوؤكد اأن هذا لي�س اأف�صل اأيامك.	 
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نعم، على االإطالق، ليتني ما ودعت فرا�صي هذا ال�صباح.	 

 �صحك »كرمي« وهو يقول:

يا 	  نائمة  اأراك  اأن  اأمتنى  يومني،  مدار  على  اأمامك  متاح  الفرا�س 
�صم�صمتي الك�صولة. 

 بادرتني عمتي بال�صوؤال املعتاد:

هل تناولت فطورك يا »يا�صمي«؟	 

 �صددت نحوها اإحدى نظراتي الربيئة قائلة:

وهل وجدت فر�صة لتناول الفطور يا عمتي، كان هناك موؤامرة �صدي 	 
على مدار اليوم.

 عقدت »رويف« حاجبيها ومل تعلق.

وردها  تتلو  عمتي  وجل�صت  االأطباق،  »كرمي«  جمع  الطعام،  تناول  اأنهينا   
امل�صائي. 

 وذهبت اإىل غرفتي اأح�صرت م�صط ال�صعر اإىل عمتي، ناولتها امل�صط واأنا 
اأبت�صم. 

 بادرتني بحنان: 

اجل�صي يا »�صم�صمة« وثبتي راأ�صك.	 

وق�صمتها  كفها  يف  �صعري  خ�صالت  »رويف«  وجمعت  االأر�س  على  جل�صت   
اإىل جمموعات �صغرية، وفكت ت�صعث �صعري برفق، وعقدت يل جديلة ال�صنبلة 

التي اأهواها. 

 طبعت قبلة على جبينها، وذهبت اإىل املطبخ، بادرين »كرمي«:
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هيا �صاعديني ورتبي االأواين يا »�صم�صمة«.	 

 قمت بتجفيف االأواين واأنا جال�صة فوق رخام املطبخ.

 انتهينا وعدنا للجلو�س مع عمتي، و�صعت راأ�صي على �صاقها وربتت باأناملها 
على راأ�صي يف حنان.

للمطبخ  »رويف«  االأفالم، وذهبت  قنوات  اإحدى  التلفاز على  »كرمي«  اأدار   
وعاد  غرفته  اإىل  »كرمي«  نه�س  غيابها  واأثناء  ال�صحلب،  م�صروب  واأعدت 
واحللوى  بال�صوكوالتة  مليئة  �صنطة  ناولني  االأ�صبوعي،  احللوى  كي�س  ومعه 

واملقرم�صات. 

هيا خبئيها �صريًعا قبل اأن تقب�س علينا »رويف« وبحوذتنا اأداة اجلرمية.	 

 �صحكت واأنا اأقول:

�صتحرمني »رويف« من كوب القهوة االأ�صبوعية لو راأتنا.	 

 ونه�صت م�صرعة اإىل غرفتي و�صعت كي�س احللوى وعدت.

 جل�صنا بعدها اأنا وكرمي نتابع فيلم ال�صهرة، ونه�صت »رويف« للفرا�س قبل 
نهاية  حتى  معي  »كرمي«  ظل  الفجر،  ل�صالة  ت�صتيقظ  حتى  الفيلم  منت�صف 

الفيلم، ودعته ودخلت لغرفتي.

 الحظت �صرود »كرمي« على مدار الفيلم، اأعلم اأن م�صاألة عدم قدرته على 
على  واإ�صرارها  عنه  زوجته  تخلي  جانب  اإىل  حزنه،  وتثري  ت�صغله  االإجناب 

االنف�صال. 

مع  اليومية  رحلتي  وبداأت  ذكرياتي،  دفرت  واأخرجت  غرفتي  اإىل  عدت   
الذكريات، اجلميع يهرب من املا�صي واأنا اأذهب اإليه، بعد اأن تاأكدت اأن دوائي 

يقبع داخله.
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 حملت دفرتي واجتهت اإىل فرا�صي.

اإىل  ال�صوداء  اأول طفولتي  القدمية من  الذكريات  البحث يف  بداأت رحلة   
حلظة عودتي من لندن، كنت اأعرف اأن ما فعله بي »يامن« اأثر يف �صخ�صيتي، 
رحت اأت�صاءل كيف ا�صتطاع اأذيتي بهذا ال�صكل، يف حني اأنه كان يّدعي حمبتي.

يف  يت�صبب  اأن  اأتوقع  ومل  ارتباطنا،  بداية  يف  ودافًئا  حنوًنا  »يامن«  كان   
جرحي، اأو اأن يعاملني بق�صوة، كان هو الوحيد الذي الحظ وجودي واأ�صر على 
االرتباط بي، واأغدق علّي مبحبته واهتمامه حتى بداأت التعلق به، وتغري بعدها. 

معه،  وحدتي  من  اأهرب  كنت  �صدي،  وا�صتخدمها  �صعفي  نقطة  عرف   
فا�صتغل خويف من العزلة، ومل يكن لدي اأ�صدقاء اأو اأقارب وقتها، كنت وحيدة 

متاًما و�صجعه هذا على تدمريي.

 كيف �صاأ�صلح ما اأف�صده »يامن«، كيف �صاأزيل غابات اخلوف التي زرعها 
يف قلبي، خوف من االرتباط والتعلق، وخوف من التعر�س للرف�س اأو اخليانة.

 كنت يف املرحلة الثانوية عندما متت خطبتي اإىل »يامن«، بادرين احلديث 
قبلها برقة واألح على موافقتي: اأنا اأعرف يا »حور« اأن مدة تعارفنا ق�صرية لكن 
رغم هذا اأنا متاأكد اأنك االإن�صانة املنا�صبة الأبداأ معها حياتي، واأمتنى اأن ترتكي 

يل فر�صة التقرب منك. 

 غبت يف التفكري مل اأعرف مَب اأجيبه.

بعدها،  احلياة  مواجهة  على  اأقو  ومل  دمرين،  جدتي  رحيل  وحيدة  كنت   
مرة،  من  اأكرث  االنتحار  حاولت  عني،  التخفيف  يف  جدي  حماولة  وف�صلت 

واأنقذين ظهور »يامن«، وجوده قربي اأعادين اإىل احلياة. 

 جمعت بيننا عالقة اجلرية، وكان والده �صديق جدي، لكن مل اأكن على 
معرفة جيدة به. 
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 فاجاأين طلبه، واحرتت مَل يرغب �صاب رائع وو�صيم مثل »يامن« يف االرتباط 
مبراهقة ال متتلك اجلمال الكايف جلذب انتباهه ولي�س لديها ما مييزها، اإىل 

جانب �صخ�صيتها االنطوائية لكنه مل ياأبه بهذا، كان يعاملني كاأمرية. 

 كان اأول لقاء بيننا داخل املكتبة القريبة من منزيل. 

الزحام خويف،  اأثار  اأن  بعد  اأمام موظف احل�صابات،  مرتبكة  اأقف  كنت   
اقرتب »يامن« من املوظف وتكلف ب�صداد فاتورة م�صرتواتي ورف�س اأن ي�صرتد 

ما دفعه، فرتكته وغادرت يف خوف وخجل. 

 وحلق بي قائاًل:

اهداأي يا »حور« �صاأقبل منك تكلفة امل�صرتوات حتى ال ت�صطري للعودة 	 
اإىل املكتبة مرة اأخرى والبحث عما قمت بانتقائه من جديد.

 دفعت ثمن م�صرتواتي ولكنه رف�س اأن يرتكها واأ�صر على اإي�صايل للمنزل، 
فرتكته وذهبت م�صرعة واأنا األعن غبائي واألوم نف�صي على احلديث معه. 

 حلق بي ومنعني عن موا�صلة ال�صري:

»حور« ال داعي للخوف اأنا »يامن« جاركم يف الفيال املجاورة، ووالدي 	 
هو »كمال« �صديق جدك. 

العم كمال هو والدك؟	 

لن 	  »حور«  يا  االأغرا�س  عنك  اأحمل  اتركيني  للخوف،  داعي  ال  نعم 
ت�صتطيعي حملها وحدك. 

 م�صيت اإىل جواره جمربة، حاولت اأن اأتاأخر عنه اأو اأ�صبقه يف ال�صري، لكنه 
مل مينحني الفر�صة، ظل ي�صرع اإن اأ�صرعت ويبطئ اإن تباطاأت، و�صلنا الفيال 

وو�صع امل�صرتوات داخل احلديقة وغادر. 
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 تتابعت زياراته للفيال مع والده، واأ�صبح يحوم حويل يف كل مكان اأذهب 
اإليه، وراأيته يراقبني اأثناء ذهابي وعودتي من املدر�صة، فواجهته: 

هل تقوم مبراقبتي يا »يامن«؟ 	 

نعم يف احلقيقة يا »حور«، ولكن مل اأق�صد اأن اأ�صايقك، اأنا كنت اأقوم 	 
بحمايتك فقط.

 قلت يف غ�صب:

كف عن ال�صري خلفي، اأنا بخري. 	 

 وتركته بعدها ودلفت اإىل داخل الفيال.

 حلق بي: »حور«.. »حور«. 

 التفت اإليه يف نفاد �صرب، و�صاألته يف تلعثم:

ماذا تريد مني يا »يامن«؟	 

 توقعت اأن ي�صخر من لعثمتي لكنه تعامل معي برقة وخّيب ظني.

اهداأي يا »حور« مل اأق�صد اإزعاجك، اأنا اأرغب يف احلديث معك يف اأمر 	 
هام بالن�صبة يل ومل اأعد اأقوى على كتمانه اأكرث من هذا.

ماذا تـريد يا »يامن«؟ 	 

دعينا جنل�س اأواًل يا »حور«.	 

 عدنا اإىل احلديقة وجل�س »يامن« بالقرب مني.

اأنا اأرغب يف االرتباط بك يا »حور«.	 
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 �صاألته يف ده�صة واأنا ال اأ�صتوعب ما �صمعته: 

ماذا يعني هذا الكالم يا »يامن«؟	 

يعني اأين اأريدك اأن ت�صبحي زوجتي يا »حور«. 	 

زوجتك، كيف؟ 	 

كيف اأمرها �صهل، اأتقدم بطلب خطبتك من جدك، وبعدها نقوم بعقد 	 
القران ونتزوج بعد انتهائك من الدرا�صة، وت�صبحني زوجتي يا »حور«.

هكذا اإًذا، كف عن املزاح. 	 

اأنا ال اأمزح يا »حور«، لو وافقِت االآن �صاأح�صر والدي ونتفق مع جدك 	 
على اخلطبة. 

كف عن العبث يا »يامن«. 	 

هذا لي�س عبًثا يا »حور«، اأنا اأحبك منذ الطفولة.	 

حتبني كيف واأنت ال تعرفني، هذه اأوهام. 	 

لي�صت اأوهام يا »حور«، اأنا مل اأتوقف عن التفكري فيك منذ اأن راأيتك 	 
يف املكتبة، كنت اأنتظر موعد مدر�صتك يف ال�صباح لروؤياك، واأهملت 

درا�صتي ب�صببك، ومل اأعد اأواظب على ح�صور متريناتي يف النادي.

 مل اأ�صدق ما قاله »يامن«، وتركته.

 يف امل�صاء عاد جدي واأخربين اأن »يامن« طلب خطبتي، و�صاألني عن راأيي، 
ورف�صت يف حزم.

 مل ي�صت�صلم »يامن« للرف�س ظل يتبعني اأينما ذهبت، واألح على جدي يف 
اإقناعي، وبعد �صغوط وافقت على مقابلته ودار بيننا هذا احلديث:
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»حور« اأخربيني عن �صبب رف�صك يل، و�صاأتغري الأجلك، لكن رجاًء ال 	 
ترتكيني هكذا اأنا مل اأعد اأقوى على النوم وال احلديث مع اأي خملوق، 
اأرجوِك امنحيني  اأ�صابني االإحباط والياأ�س منذ رف�صِت االرتباط بي 

فر�صة واحدة.

 مل اأقو على الرف�س اأمام اإحلاحه، وافقت. 

»يامن« �صاب خلوق ومهذب،  اأن   ورحب جدي مبوافقتي كثرًيا، فهو يرى 
ومن اأ�صل طيب.

 عدت اإىل غرفتي هذه الليلة، وجدت »يامن« قد و�صع خارج �صرفته الفتة 
واأحاطها  والفرن�صية  االإجنليزية  باللغة  »حور«(  )اأحبك  كلمة  حتمل  عري�صة 
ال�صاب،  اأت�صاءل هل جن هذا  واأنا  �صرفة غرفتي  اأغلقت  والبالونات،  بالزينة 

متت اخلطبة.

 وبداأت االأحالم املزعجة تهاجم نومي، كل ليلة اأ�صتيقظ على �صوت �صاب 
ال اأعرفه، يحذرين من خطر ال اأراه وين�صحني بالهرب.

 بداأ »يامن« يفر�س ح�صاره حويل، ما بني وجوده امل�صتمر يف الفيال بحجة 
تطور  باملدر�صة،  وجودي  فرتة  طوال  ات�صاالته  وبني  املذاكرة،  يف  م�صاعدتي 

االأمر اإىل تفتي�صه الدائم لهاتفي اجلوال، وعبثه مبقتنياتي ودفاتري.

 مل اأعد اأطيق اال�صتمرار معه واأخربته عن قراري باإلغاء اخلطبة. 

مَل يا »حور« اأنا ال اأطيق العي�س بدونك؟	 

واأنا مل اأعد اأطيق عدم ثقتك بي، ومراقبتك الدائمة.	 

الدائم 	  اأنا حتملت جتاهلك  يا »حور«؟  ثقة  ت�صمني حبي لك عدم  هل 
وجفاء معاملتك واأنت تفكرين يف هجري.
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 راح يبكي بعدها، ورق قلبي من جديد وا�صتمرت اخلطبة. 

منذ  منه  اأعاين  كنت  ا  نق�صً وعّو�س  باالهتمام  �صعوًرا  »يامن«  منحني   
طفولتي، كان هو اأول �صخ�س يلحظ وجودي وي�صر على البقاء معي دون اأن 
اإحكام  به يف  ارتباطي  وا�صتغل  ذلك  والحظ  يزداد،  به  تعلقي  بداأ  مني،  ميل 

ال�صيطرة علّي وحما�صرتي.

 كنا قد اتفقنا اأن نوؤجل عقد القران والزفاف حتى االنتهاء من درا�صتي.

 لكنه اأخل باالتفاق، وفاجاأين ليلة حفل اجتيازي الثانوية العامة وطلب مني 
اإمتام عقد القران وت�صبب يف اإحراجي اأمام احل�صور، رف�صت يومها وتركت 

احلفل يف وجوم. 

 مل ي�صت�صلم، حا�صرين باإحلاحه ومل يتوقف اإال عندما ح�صل على موافقتي.

تفهمت  مني،  القرب  يف  ورغبة  حمبة  اإحلاحه  ظننت  وقتها  بلهاء  كنت   
ح�صاره ومراقبته على اأنه اهتمام، كنت اأعتقد اأن حبه لل�صيطرة وفر�س الراأي 

احتواء.

 دفعت ثمن غبائي من �صحتي ومن نف�صي، اأعطاين در�ًصا ال تذهب مرارته 
من حلقي.

اأبقى  ال  اأن  �صبيل  وقالًبا كل هذا يف  قلًبا  له   جتاهلت خويف منه ورف�صي 
وحيدة ومنعزلة، كان »يامن« �صاًبا بهي الطلعة اإىل حد يثري ا�صمئزازي، زرقة 
عينيه جاءت تتما�صى مع بيا�س ب�صرته واأكمل �صعره االأ�صقر الناعم ال�صورة 

امل�صتفزة. 

االأخريات،  الفتيات  اأنه يجذب  ينفرين منه مع  �صيء يف مالحمه   هناك 
بجاذبية،  املتنافرة  املالمح  اأهوى  والتفرد،  التمييز  واأوقر  التنافر  اأحب  كنت 
وال ت�صتهويني االأمور املعتادة واملتوقعة، وكان من ال�صهل توقع �صخ�صية »يامن« 

ال�صطحية.





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

 توقعي الدائم لردود اأفعاله اأثار حفيظته، حتى جن واأ�صبح يقوم بالفعل 
وعك�صه، ورغم هذا كله اأ�صريت على البقاء معه حتت غطاء الهرب من الوحدة 

والرف�س.

 اأيام ق�صيتها يف اأرق بفعل الروؤى املفزعة التي اأراها كل ليلة، ومل اأحلظ اأن 
اأحالمي كانت تزداد �صوًءا كلما ازداد قرب »يامن« مني.

االآخر  الطرف  وعلى  نفق مظلم  اأغو�س داخل  ليلة،  نف�صي كل  اأرى   كنت 
يقف طيف �صاٍب ال اأعرفه يحذرين ب�صوت عاٍل )»حور« اهربي( واأمامي ثعبان 

اأ�صود �صخم ي�صد طريق و�صويل اإىل ال�صاب، ويهاجمني كلما حاولت الهرب.

 وافقت على اإمتام عقد القران واأقمنا حفاًل ب�صيًطا مل ير�ِس ع�صق »يامن« 
للظهور واملباهاة، لكني اأ�صريت على هذا وهددته بالرتاجع عن املوافقة، كانت 

عالقتنا متنافرة ومع هذا ا�صتمرت.

 كنت اأرتدي ف�صتاًنا ق�صرًيا مطرًزا بوردات من الدانتيل، وزينت خ�صالت 
ح�صر  جدي،  ب�صحبة  ونزلت  احلفل  بداأ  لل�صعر.  �صغرية  مب�صابك  �صعري 

املاأذون ومت عقد القران.

 اقرتب »يامن« مني وجل�س على ركبته وهو ي�صع خامت الزواج يف اإ�صبعي، 
اإلينا،  االأنظار  التهاين واملباركة، تعمد جذب  اأمام اجلميع، و�صط  وقبل يدي 
كانت حبه للظهور ولفت االأنظار يتنافى مع الرهاب االجتماعي الذي اأعانيه. 

 اأرهبتني نظرات االنت�صار والن�صوة الوا�صحة يف عينيه وازداد خويف منه.

 انتهى احلفل و�صعدنا اإىل الطابق االأول وجل�صنا داخل ال�صرفة املطلة على 
احلديقة، وقف »يامن« اأمامي ومد يده نحوي وجذبني بقوة للوقوف بالقرب 

منه وهم�س: 
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منذ 	  مني  تفلتي  اأدعك  لن  فقط،  اأنا  ملكي  اأ�صبحِت  »حور«  يا  اأخرًيا 
اللحظة، لن اأتركك تغيبني عن عيني، اأنت يل وحدي. 

متاًما  »حور«  يا  فاتنة  اأنت  هم�صاته:  ووا�صل  نف�صي  حول  بعدها  واأدارين 
كا�صمك.

تقال يف هذه  كالتي  »يامن« كلمات ع�صق  بها  تفوه  التي  الكلمات  تكن   مل 
االأوقات بقدر ما كانت ت�صبه خطابات االنت�صار يف احلروب، انت�صر »يامن« 
ومتكن من احتاليل بالكامل، كنت مدينة مهجورة و�صعيفة �صقطت �صريًعا يف 

قب�صته.

حلقي،  داخل  �صوتي  و�صاع  اخلوف  من  يرجتف  ج�صدي  جعلت  نظراته   
اقرتب مني فرتاجعت اإىل اخللف وا�صتمر يف االقرتاب حتى الت�صقت باجلدار، 
حا�صرين بطوله الفارع وج�صده ال�صخم وهم�س ب�صوت ي�صبه فحيح االأفاعي.

حذار يا »حور« اأن تبتعدي عني مرة اأخرى، اأتفهمني؟ 	 

 وجذبني بعدها بني يديه وراح يربت على يدي بقوة اآملتني واأح�ص�صت اأن 
عظام كتفي ته�صمت، ال ميكن اأن اأطلق على ما فعله »يامن« عناًقا هذه م�صبة ال 
تليق بحق العناق، اغتيال.. هذا هو الو�صف االأن�صب، اغتالني و�صحق عظامي 

بني ذراعيه موؤكًدا فوزه.

 اأخرًيا حتررت من هلعي وحررت نف�صي من قب�صته و�صحت فيه: 

اإياك اأن تقرتب مني مرة ثانية يا »يامن«.	 

لكن اأنت االآن زوجتي يا »حور« ويحق يل اأن اأفعل ما اأريده بك. 	 

 قالها بنربة تهديد جعلت الدم يتجمد يف عروقي، ولكن مع هذا ا�صتجمعت 
بقايا قوتي املزيفة وارتفع �صوتي من جديد: 
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»يامن« لو عاودت االقرتاب مني مرة ثانية �صاأف�صخ هذا االرتباط.	 

 �صاح يف غ�صب:

اأف�صدِت ليلة زواجنا بحماقتك، فال تلومي اإال نف�صك يا »حور«. 	 

 كان هذا مبثابة اإعالن عن مرحلة التدمري، اجليو�س املنت�صرة تدك املدن 
التي تاأبى اال�صت�صالم اأمامها، رغم �صعفي وعجزي كنت مدينة �صاخمة ظلت 

ترف�س اخل�صوع حتى اآخر رمق لها.

بداية  كانت  زواجنا،  عقد  من  ليلة  اأول  بعد  غا�صًبا  »يامن«  ان�صرف   
عنيفة، �صقط قناع احلمل الوديع الذي كان يختبئ خلفه »يامن«، وظهر الـوجه 

احلقيقي للذئب الكريه.

 اأبدلت ثيابي ودلفت لغرفتي، غفوت على مذاق دموعي، وهاجمتني اأ�صد 
اأحالمي رعًبا يف هذه الليلة.

داخل  يعت�صرين  االأ�صود  والثعبان  املظلم  النفق  داخل  اأقف  نف�صي  راأيت   
قب�صته، واأنا عاجزة عن تخلي�س نف�صي و�صوت ال�صاب ي�صرخ يف هلع: )قاومي 

يا »حور« خل�صي نف�صك منه(.

اأهم�س  واأنا  كتفي  على  ربت  رحلتي،  واأنهيت  احلا�صر  اإىل  نف�صي  اأعدت   
لنف�صي: 

»حور« كانت مراهقة غبية، �صلمت نف�صها اإىل الذئب وتركته يفرت�صها، 	 
اأما »يا�صمي« اأنثى قوية لن ت�صمح باأن ينال منها اأي خملوق اأو مي�صها. 

 ذهب املا�صي اإىل غري رجعة، نحن نبحث بداخله عن بداية ننطلق منها 
لبناء احلا�صر.
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 جففت دمعي واجتهت اإىل املراآة ومنحت نف�صي ابت�صامة، وهم�صت لنف�صي: 
اأنت رائعة فيما عدا فقط تفا�صيل �صغرية، مثاًل هذا ال�صعر امل�صعث، والعينان 

املنتفختان، واالأنف املحمر من الر�صح، عدا ذلك كل ما فيك رائع.

اإىل  ودلفت  ال�صرير  جراب  داخل  خمبئه  اإىل  واأعدته  دفرتي  التقطت   
فرا�صي، وو�صعت راأ�صي على الو�صادة م�صت�صلمة للنوم، بعد ليلة دامعة.

بالتحديد ما الذي  اأدري  ال�صاد�صة �صباًحا، ال  ا�صتيقظت فزعة يف متام   
اأيقظني ومل اأمن �صوى �صاعات قليلة، كل ما اأتذكره اأن ال�صاب اقرتب مني جًدا 

هذه الليلة، وهم�س بحنان: 

 )�صنلتقي يا »حور« ا�صربي( 

 كيف اأقنع اأحالمي اأن »حور« ذهبت اإىل االأبد. 

 اأنهيت حمامي، واجتهت اإىل املطبخ ويف طريقي طرقت باب الغرفة التي 
ينام فيها »كرمي« اأيقظته، وذهبت اأعد كوًبا من القهوة. 

عود  نغم  على  يتمايل  وخ�صري  اأذين  يف  الراأ�س  �صماعات  اأ�صع  كنت   
وجود  و�صدمني  فجاأة  ا�صتدرت  متاًما،  العامل  عن  منف�صل  وعقلي  اأع�صقه، 

»كرمي« الواقف خلفي، اأزلت ال�صماعات و�صرخ »كرمي«:

اأخريا عدِت اإىل كوكب االأر�س، ما �صر حبك لهذا العود احلزين؟	 

 جتاهلته قائلة:

تاأخرنا، ارتِد ثيابك. 	 

تركت كوب القهوة بعد اأن اأف�صد »كرمي« �صهيتي بظهوره املفاجئ.
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ال اأدري يا »يا�صمي« ما الذنب الذي فعلته يف حياتي حتى اأق�صي �صباح 	 
كل عطلة يف الرك�س خلفك يف الطرقات اخلالية، ويف مثل هذا الطق�س 

البارد.

 تقم�صت اجلدية والتهديد قائلة:

»كرمي« كف عن الرثثرة تاأخرنا، �صاأتركك واأذهب وحدي.	 

 رفع يديه يف ا�صت�صالم ورد:

ال ال، �صمًعا وطاعة يا م�صتبدة، ليتني اأقوى على التخلي عنك.	 

حذائي  وانتعلت  خفيًفا  قطنًيا  زًيا  اأخرجت  غرفتي،  اإىل  وعدت  تركته   
الريا�صي.

 وخرجت اإىل ال�صالة وحلق بي »كرمي«.

جًدا، 	  منخف�صة  احلرارة  درجة  بالربد،  �صت�صابني  هذا  ما  »يا�صمي« 
ارتدي معطفك.

»كرمي«، كل اأ�صبوع تدور بيننا املناق�صة ذاتها، اأمل ت�صاأم؟ 	 

 فتحت باب ال�صقة وانطلقت اأعدو على الدرج وحلق بي »كرمي« متذمًرا. 

ما �صر كرهك للم�صاعد؟ �صتدمرين �صحتي بجنونك هذا يا »يا�صمي«. 	 

تق�صد اأين اأحافظ عليها، األي�س كذلك؟	 

 خرجت من البناية وا�صتقبلتني رياح ال�صتاء الباردة، �صحت:

م�صتعد يا »كرمي«.	 

 �صاح من خلفي: »يا�صمي« انتظري حلظات اأ�صع كوفيتي.
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بعد  يكتمل  مل  ال�صباح  �صعاع  كان  الرك�س،  وبداأت  ثرثرته  جتاهلت   
لوقت  اجلري  موا�صلة  على  حم�صني  بديع،  �صكل  يف  ال�صماء  يعانق  وال�صباب 

اأطول، ومل اأ�صعر بتذمرات »كرمي« وحماولته اللحاق بي.

 توقفت عن العدو بعد �صاعة فقدت خاللها ال�صعور مبا يدور حويل.

يا اهلل يا »يا�صمي« توقفي مل اأعد اأقوى على الوقوف.	 

 �صاح بها »كرمي« وتوقف ليجل�س يف اأحد مقاعد انتظار احلافالت.

 توقفت وجل�صت جواره مل اأعد اأقوى على كتمان وجع �صاقي.

 نه�صنا بعد دقائق، واجتهنا اإىل كافرتيا داخل اإحدى حمطات تعبئة الوقود 
تقدم م�صروبات �صاخنة واأطعمة لذيذة.

 دفع »كرمي« باب املطعم الأجلي ودلفنا للداخل مًعا واجته هو لطلب الطعام.

»يا�صمي« هل اأح�صر لك طلبك املعتاد؟	 

تن�س طلب 	  وال  املخفوقة  القهوة  مع  وال�صوكوالتة  بالزبدة  نعم، فطرية 
»رويف«.

ا�صرتيحي و�صاأح�صره. 	 

 جل�صت اأتاأمل روعة ال�صماء امللبدة بالغيوم الرمادية، اأع�صق اأجواء ف�صل 
ال�صتاء.

 عاد »كرمي« وهو يحمل علب املخبوزات واأكواب القهوة املخفوقة، غادرنا 
وو�صلنا  مرغمة،  امل�صعد  ا�صتخدمت  املنزل،  اإىل  اأجرة  �صيارة  واأخذنا  املحل 

ال�صقة. 

�صبـاح اخلري يا »رويف«.	 
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 �صاح بها »كرمي« منادًيا عمتي لكنها مل تكن ا�صتيقظت من غفوتها بعد، 
اعتادت اأن تنام قلياًل بعد �صالة الفجر. 

 و�صع »كرمي« الفطور على الطاولة وم�صى اإىل غرفته.

»يا�صمي« �صاأبدل ثيابي واأحلق بك.	 

اأنهيت  احلمام،  اإىل  ودلفت  ثيابي  تناولت  نعم،  اأي  براأ�صي  له  اأوماأت   
حمامي على عجل وخرجت، كانت عمتي قد ا�صتيقظت من �صوء حظي، وبداأت 

حما�صرة كل �صباح عن جتفيف �صعري بعد احلمام. 

»يا�صمي« باهلل عليِك اأخربيني ماذا اأفعل معك، كم مرة اأطلب منك اأن 	 
تهتمي بنف�صك؟ جففي �صعرك قبل اخلروج.

 قاطعتها قائلة: »كرمي« ا�صتعجلني، ون�صيت جتفيفه.

 ثارت عمتي:

»يا�صمي« اأنت حتى مل تكلفي نف�صك عناء و�صع املن�صفة فوق راأ�صك مثل 	 
باقي اخللق. 

اأخيك  ابنة  »يا�صمي«  هي  هذه  »رويف«  يا  اهداأي  �صاحًكا:  »كرمي«  تدخل   
ماذا نفعل بها. 

ووجه حديثه يل: جففي �صعرك يا »يا�صمي« و�صاأعيد تدفئة الفطور. 

الفطور،  جتهيز  من  »كرمي«  وانتهى  املف�صلة  قهوتها  تعد  عمتي  وقفت   
وو�صعنا الفطور على املائدة، وجل�صنا نتناوله. 

 �صكا »كرمي« اإىل عمتي ما فعلته به هذا ال�صباح من ا�صتيقاظ مبكر ورك�س 
�صريع.
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 رمتني بنظرة عتاب قائلة:

اأنت تتحاملني على ج�صدك، قلبك لن يحتمل هذا 	  جمنونة، »يا�صمي« 
اليومي )عمل، ريا�صة، رك�س(  توؤذين �صحتك بهذا اجلنون  اجلهد، 

عظام �صاقك مل تلتئم ب�صكل جيد ولن حتتمل.

ال تقلقي يا »رويف« مل يعد لدي قلب تركته مع »حور«، �صاأنه�س لتم�صيط 	 
�صعري.

التاأنيب يطالني دوًما   قلتها بكل املرارة التي تعتمل داخل نف�صي، �صيظل 
مهما فعلت، نه�صت وتركتهما متجهة اإىل غرفتي. 

 �صدد لها »كرمي« نظرة لوم وهو يقول: لقد اآملِتها يا »رويف«، رفًقا بها. 

اأنت ال ترى ما تفعله بنف�صها منذ عادت من اخلارج، وهي توا�صل العمل 	 
وتتجاهل  بعدها،  اجليم  �صالة  اإىل  وتذهب  امل�صاء،  اإىل  ال�صباح  من 

تناول الطعام، وال تنام �صوى �صاعات قليلة.

 �صكتت »رويف« قلياًل يف حزن واأكملت بحرية:

	 اأخربين يا »كرمي« ماذا اأفعل واأنا اأراها تقتل نف�صها، لقد �صدت اأبواب 
م�صاعدتها يف وجهي، ترف�س تقبل نف�صها ومواجهة ما�صيها با�صتماتة. اأحياًنا 

اأمتنى لو اأنها بقت يف اخلارج حتى ال اأ�صطر اإىل مراقبة ما تفعله بنف�صها.

ا   توقفت »رويف« عن احلديث، ومل يجد »كرمي« رًدا على خماوفها، فهو اأي�صً
ال يطيق ما تفعله »يا�صمي«، يخ�صى اأن ال يحتمل قلبها هذا اجلهد. 

 دلفت اإىل غرفتي هاربة من مواجهة عمتي، اأعلم مدى قلقها علّي، لكن ال 
حيلة يل، الراحة جتعل التفكري يف املا�صي يهاجم راأ�صي ب�صراوة، وال اأجد من 
يعينوين على العبور من هذه املرحلة، اأ�صتاق للعودة اإىل ال�صالة والدعاء، لكن 

اأخ�صى اأن يعاودين ال�صعور باأن اأبواب ال�صماء مغلقة يف وجه �صالتي ودعائي.





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

 لذا اخرتت البقاء يف املنت�صف ال طاعة وال مع�صية، لكن هذا الو�صع تاأباه 
روحي ويرف�صه قلبي. 

عمتي  مع  البقاء  من  هرًبا  �صقتي  اإىل  الذهاب  وقررت  ثيابي  ارتديت   
الظهر،  حقيبة  داخل  النقال  حا�صوبي  مع  ذكرياتي  دفرت  و�صعت  و»كرمي«، 

وغادرت غرفتي. 

 وجدت »كرمي« وعمتي بغرفة اال�صتقبال، بادرتهما قائلة:

لدي عمل، �صاأنهيه واأعود لن اأتاأخر.	 

»يا�صمي« اأال ميكن اأن توؤجليه اإىل الغد؟	 

ال يا عمتي اأود البقاء يف املنزل غًدا.	 

 ا�صت�صلمت عمتي ملوقفي، �صاح »كرمي«:

اأحتاج لتو�صيلة اإىل النادي يا »يا�صمي«. 	 

ح�صًنا ا�صتعد و�صاأنتظرك.	 

 وجه »كرمي« دعوة لعمتي للذهاب معه: 

»رويف« هيا ا�صتعدي وتعايل معي، جميع �صديقاتك ي�صاألن عنك يف كل 	 
مرة اأذهب فيها. 

 رف�صت »رويف«، بادرتها: 

»رويف« ال داعي للك�صل، هيا اذهبي مع »كرمي« و�صاأحلق بكما، مل نخرج 	 
مًعا منذ فرتة. 

 �صحكت »رويف« قائلة: 





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

ا. 	  ح�صًنا ما دمِت �صتاأتني اأنت اأي�صً

ونه�صت ت�صتعد. 

 جل�صت اأ�صتمع اإىل اأحد املو�صحات االأندل�صية التي اأع�صقها واأنا اأردد معها.

غ�صن باٍن مال من حيث ا�صتوى

بات من يهواه من فـرط اجلوى

خافق االأح�صاء موهون القوى

كلـّما فكـّر يف البـيـن بكى ويحه يبكي لـما مل يـقـع 

v
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     »يــــوســــــــــــف«:

و�صلت اإىل �صقة االإ�صكندرية بعد عناء بال�صفر. 

غلق  واأحكمت  حقيبتني،  داخل  ال�صرورية  واأغرا�صي  مالب�صي  و�صعت   
�صقتي وتركت البناية، ا�صتقليت �صيارة نقل وحملت دراجتي البخارية وعدت 

اإىل القاهرة مرة اأخرى. 

 و�صلت يف العا�صرة واأنزلت احلقائب والدراجة البخارية مبعاونة ال�صائق، 
وطرقت  و�صلت  للم�صعد،  احلقيبتني  وحملت  البناية،  داخل  دراجتي  اأدخلت 

باب �صقة اأختي. 

من؟	 

اأنا »يو�صف«.	 

تف�صل تف�صل، حمًدا هلل على �صالمتك.	 

�صلمك اهلل يا حبيبتي، من ف�صلك اأح�صري مفاتيح �صقتي حتى اأ�صع 	 
حقائبي.

 ذهبت »رفيف« وعادت وهي حتمل مفاتيح ال�صقة. 

 اجتهت اإىل �صقتي وو�صعت احلقائب بغرفة نومي وتركت ترتيب االأغرا�س 
للغد. 

 عدت اإىل �صقة اأختي.
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تف�صل يا »يو�صف« لقد اأعددت الع�صاء.	 

 �صرت معها اإىل طاولة الطعام. 

»رفيف« اأين »اإياد« واخلالة؟ 	 

ذهبا اإىل النوم مبكًرا.	 

دعينا نتناول الطعام �صريًعا فاأنا يف حاجة �صديدة للنوم.	 

هل اأعجبك تو�صيب ال�صقة؟ 	 

�صلمت يداك رائعة، غًدا �صاأفرغ حقائبي. 	 

اأنهيت تناول الع�صاء، وودعت اأختي، وذهبت اإىل �صقتي اغت�صلت ودلفت   
تناولتهم  »رفيف«،  تركتهم  م�صكن  واأقرا�س  حليب  كاأ�س  وجدت  اإىل غرفتي، 

ومنت.

v
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     »يـــــاســـمـــي«:

حقيبة  حتمل  عمتي  جاءت  اال�صتعداد،  يف  وقًتا  و»كرمي«  عمتي  ا�صتغرقت 
و�صعت بها ع�صائر وبع�س املخبوزات التي كانت تتقن �صنعها يف املنزل، متاًما 
كعادتها عند الذهاب للنادي، فهي حتب اأن ت�صارك �صديقتها املخبوزات التي 

تعدها. 

ا�صتقرت عمتي  انتظارهما،  البناية يف  ال�صيارة واجتهت ملدخل  اأخرجت   
باملقعد اخللفي، وجل�س »كرمي« اإىل جواري وانطلقت. 

 و�صلنا النادي القريب، ودعتهما وانطلقت اإىل �صقتي.

v
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)الــخـيـانــــــة(

 اجتهت اإىل ال�صقة التي ورثتها عن والدي، كانت ال�صقة يف حالة فو�صى، 
بعد عودتي من ال�صفر اأعدت تنظيفها وجتديد االأثاث بها، اعتدت الذهاب اإىل 

هناك على فرتات للعمل اأو لتحمي�س ال�صور. 

 و�صلت واجتهت اإىل غرفتي، و�صعت احلقيبة واأخرجت دفرتي واأعددت 
كوًبا من القهوة ال�صوداء، اأح�صرت �صورة اأمي واحت�صنتها ورحت اأتطلع اإليها 

يف �صوق. 

 كانت والدتي قد التقت بوالدي اأثناء فرتة الدرا�صة واأحبته، واأ�صرت على 
الزواج منه رغم تقاليد عائلتها التي ترف�س الزواج من خارج العائلة، واأقنعت 
عائلتها باالأمر رغم اعرتا�صهم ال�صديد، تزوج ال�صابان وعا�صا مًعا يف �صعادة.

 لكن ميالدي اأف�صد �صعادة والدي وحـرمه من حمبوبته، مل تقو والدتي على 
اأ�صبحت ذكرى ميالدي هي ذكرى  اأثناء والدتي،  وتوفيت  الو�صع  اآالم  حتمل 

رحيل اأمي. 

اأبي بقائي معه، ولفظتني عائلة  اأن رف�س   ا�صطر جدي اإىل رعايتي بعد 
اأمي، مل اأَر والدي اإال مرًة واحدًة خالل حياتي وليتها مل حتدث.

 كان يتفنن يف اإيذائي وال�صخرية مني طوال فرتة العطلة التي ق�صاها معنا 
يف منزل جدي، راح يعايرين بلون ب�صرتي وب�صعري وي�صخر من ق�صر قامتي 
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و�صغر حجمي، حتى ا�صتخدامي ليدي الي�صرى يف تناول الطعام والكتابة �صماه 
اإعاقة قائاًل: ال�صيطان وحده يفعل هذا، اأنت ت�صبهينه.

 بـداأت دمـوعي تن�صـاب واأنـا اأناجي والدتي يف �صوق: 

واحدة، 	  ملرٍة  ولو  �صوتك  ب�صماع  اأرغب  اأمي،  يا  روؤياك  اإىل  اأ�صتاق 
اأمتنى اأن األقاك واأخربك مبا حدث معي، اأنا متعبة جًدا.. اأحتاجك، 
بي؟  �صتهتمني  هنا هل  اأنك  لو  »مـامـا«،  لقب  يتذوق  اأن  ثـغري  ي�صتـاق 
اأم �صرتف�صيني كما فعل والدي مدعًيا اأين ت�صببت يف قتلك، هل كان 

وجودك �صيغري جمرى حياتي؟ ومينع عني كل ما تعر�صت له.

اإياه يف مقابل  واأمنحك  فيها عمري  اأ�صتبدل  واحدة  اأن هناك فر�صة  لو   
حلظة عناق اأق�صيها بني ذراعيك، واأ�صتمع فيها اإىل �صوتك، وتباركني مل�صات 
اأي ذكرى  اأملك  ال  اأين  ماأ�صاتي  �صعري..  تربت خ�صالت  يدك احلانية وهي 

عنك.

ي�صتقبلني وجهك كل م�صاٍء  واأن  تتغمدين دعواتك كل �صباٍح،  اأن  اأ�صتاق   
حني عودتي اإىل املنزل، اأ�صتاق اأن اأ�صع راأ�صي على �صاقك، فتالم�صني خ�صالت 

�صعري باأناملك واأنا اأحكي لك ما حدث معي على مدار يومي.

 اأدرت اأغنية من تاأليف »حممود دروي�س« )اأحن اإىل خبز اأمي، و�صوت اأمي 
وقهوة اأمي( كانت كلماتها تعرب عني، ا�صتمعت اإليها واأعدت تكرارها.

 غرقت يف موجة نحيب وت�صاوؤالت اأنهكتني نف�صًيا، مل اأعد اأقوى على البقاء 
يف ال�صقة اأكرث من هذا، جمعت حقيبتي وغادرت ال�صقة منهكة القوى، عدت 
غزيًرا  ين�صاب  ودمعي  االأغنية  بكلمات  ي�صدح  جوايل  و�صوت  �صيارتي،  اإىل 

معها، قدت �صيارتي يف الطرقات بال هدف.

 دق هاتفي اجلوال، تناولت الهاتف، كان »كرمي« املت�صل: اآلو »يا�صمي« اأين 
اأنِت؟ 
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اأنا اأنهي اأموًرا متعلقة بالعمل ويف طريقي للعودة االآن. 	 

ح�صًنا عودي اإىل املنزل، تركنا النادي عندما تاأخرِت.	 

ح�صًنا يا »كرمي« لن اأتاأخر.	 

اأ�صعر  وبداأت  �صتاره،  اأ�صدل  قد  الليل  كان  ملنزيل،  العودة  طريق  اأخذت   
البناية و�صففت  بالروؤية، و�صلت  باإعياء �صديد يجتاح كامل ج�صدي و�صعوبة 
اأدر  الباب ومل  راأ�صي، طرقت  ي�صرب  الدوار  وبداأ  امل�صعد،  �صيارتي، وطلبت 

باأي �صيء بعدها.

 كان »كرمي« يقف يف ال�صرفة حلظة و�صويل، فتح يل الباب، تعرثت واأنا 
اأدلف للداخل من �صدة االإعياء، �صاندين »كرمي« حتى املقعد القريب.

 جاءت عمتي بعد �صماعها �صوت باب ال�صقة يفتح ويغلق، وقفت على باب 
الغرفة قلقة:

ماذا حدث يا »كرمي«؟ 	 

وكانت 	  اللون،  �صاحبة  اخلارج  من  »يا�صمي«  »رويف« جاءت  يا  �صيء  ال 
اإىل  الدخول  على  و�صاعدتها  غرفتها  اإىل  �صاندتها  ب�صدة،  ترتنح 

فرا�صها، يبدو اأنها اأ�صيبت بنوبة برد.

يا اهلل هذا ما حذرتها منه، اأراأيت يا »كرمي« نتيجة عنادها؟	 

اطمئني يا »رويف« �صتكون بخري. 	 

اذهب اأنت للبقاء معها، �صاأعد لها م�صروًبا �صاخًنا يدفئها واأعود اإليك. 	 

 عدت اإىل الغرفة بعد قليل، كانت »يا�صمي« دخلت يف فرا�صها. 
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جترعتهم  ال�صاخن،  وامل�صروب  امل�صكن  اأقرا�س  »رويف«  اخلالة  وناولت   
وتركناها  ج�صدها،  على  الغطاء  »رويف«  و�صعت  وغفت،  وعي  بال  »يا�صمي« 

لت�صرتيح. 

 بادرتني بقلق ولوم:

االنهيار، 	  اأتوقع هذا  نف�صها، كنت  اإرهاق  تتعمد  اأنها  اأخربتك  اأراأيت؟ 
احلمد هلل اأنها مل تقع خارج املنزل اأو اأثناء القيادة. 

اهداأي يا »رويف« و�صتكون بخري.	 

اأخ�صى اأن تعاودها نوبات احلمى والهذيان ال�صابقة يا »كرمي«.	 

ما راأيك اأن اأت�صل بطبيبتها يف لندن؟	 

ال اأعرف، »يا�صمي« �صتغ�صب اأنت تعلم اأنها ترف�س االعرتاف بحاجتها 	 
كيف  تعلم  ال  اأنت  م�صر،  يف  عالجها  متابعة  ورف�صت  امل�صاعدة  اإىل 

اأعاين معها، باتت نوبات ا�صطراب النوم ال ترتكها. 

اإًذا ال بد من عر�صها على خمت�س، اأو حمادثة الطبيبة. 	 

اأن 	  اأخ�صى  ومتمردة  عنيدة  »يا�صمي«  »كرمي«،  يا  باالأمر  اأفكر  دعني 
ي�صل غ�صبها ملعاودة ال�صفر والهرب من اإحلاحي عليها.

 ا�صتيقظت واأنا ال اأ�صعر بالوقت وال اأتذكر متى عدت للمنزل، نه�صت من 
»عمتي«  اإىل  وذهبت  احلمام،  نحو  واجتهت  من�صفتي  حملت  مبكًرا،  الفرا�س 

بعدها. 

�صباح اخلري »رويف«.	 

�صباح اخلري، ماذا حدث اأم�س يا »يا�صمي«؟	 
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ال اأتذكر، انتهيت من عملي واأ�صابتني نوبة اإعياء اأثناء عودتي.	 

 ا�صتكملت عمتي احلديث:

»يا�صمي« لقد عدِت اإىل املنزل واأنت يف حالة هذيان، كيف و�صلِت لهذا 	 
احلد من االإهمال؟

اأنا متعبة وجائعة يا »رويف«.	 

 نه�صت عمتي واأمرتني قائلة: 

�صاأ�صلي 	  بارد،  الطق�س  اأخرى،  ثياًبا  وارتدي  �صعرك  وم�صطي  اذهبي 
واأعد الفطور. 

اإىل املطبخ، كان ال�صداع ي�صق راأ�صي   جتاهلت ما قالته »رويف« واجتهت 
اأت�صور  كنت  االأخرية،  الفرتة  يف  للطعام  اإهمايل  ب�صبب  اأنه  اأعرف  ن�صفني، 

جـوعـًا.

و�صعتها على  االأم�س،  املتبقي من  الطعام  اأواين  اأخرجت  الرباد،  فتحت   
االأواين  داخل  من  الطعام  اأتناول  كنت  جوارها،  اإىل  وجل�صت  املطبخ  رخام 

مبا�صرة حني دخلت »رويف« اإىل املطبخ و»كرمي« معها.

 �صاحت عمتي:

اأعي�س 	  اأن تبديل ثيابك ال�صيفية هذه، هل  اأخربك  اأمل  ماذا تفعلني؟ 
»يا�صمي«،  يا  ال�صكل  بهذا  الطعام  تتناول  ال  القطط  حتى  قطة،  مع 

�صت�صابني بالربد، اذهبي بديل ثيابك وعودي. 

 قفزت لالأر�س وعدت اإىل غرفتي، اأبدلت ثيابي وعدت �صريًعا اإىل املطبخ، 
جل�صنا نتناول الفطور وذكرت »عمتي«: 

لدي عمل باملوؤ�ص�صة، لن اأعود قبل امل�صاء، تدبرا اأمر الغداء.	 
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 رد »كرمي«:

متوت 	  اأخيك  ابنة  اأترك  لن  الغداء،  اأمر  �صاأتوىل  »رويف«  يا  تقلقي  ال 
جوًعا، �صاأ�صتغل عودة �صهيتها للحياة. 

اإىل  واجتهت  طعامي،  اأنهيت  حلديثهما،  األتفت  ومل  االأكل  مع  اندجمت   
الرباد وتناولت علبة الع�صري ورفعتها اإىل فمي مبا�صرة. 

 بعد طول ترقب �صاحت »رويف«:

»يا�صمي« لدينا اخرتاع يدعى كا�صات. 	 

 اأنزلت علبة الع�صري واأخربتها بب�صاطة: 

ال باأ�س لقد اأنهيتها.	 

 غادرت »رويف« املنزل وعاد »كرمي« للنوم، جمعت االأطباق واأعدت ترتيب 
املطبخ.

 اأعددت كوًبا من القهوة وذهبت اإىل غرفتي. 

 عدت اإىل الدفرت و�صافرت مع ذكرياتي اإىل فرتة عقد قراين بـ»يامن«. 

�صوء معاملتي يف  كان يخفي  لكن  بالتدريج،  »يامن« معي  تغريت معاملة   
ح�صور جدي ويهددين باالنف�صال لو �صكوت اإىل جدي �صوء ت�صرفاته معي.

 كان ي�صمي �صكواي اإىل جدي فتنة ويهددين بعقاب اهلل لو فعلتها، وكنت 
وينهي  جدي  يعرف  اأن  خمـافـة  اأوامره  خلف  واأ�صري  اإهاناته  اأحتمل  بلهاء 

ارتباطنا وت�صيع مني فـر�صة الزواج اإىل االأبد. 

 تويف جدي واأعلن »يامن« احلرب، و�صعني حتت املجهر وراح يراقب كل 
خويف  لكن  مقاومته  حاولت  ت�صرفاتي،  كل  على  ال�صيطرة  ويحاول  حتركاتي 
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و�صعفي جعلني اأ�صت�صلم يف النهاية، وليته ر�صي با�صت�صالمي هذا، راح يتفنن 
يف تعذيبي حتى يحكم قب�صته حويل.

ماذا تريد يا »يامن«؟	 

اأريد حقي عليك يف الطاعـة، كالمي نافذ عليك منذ هذه اللحظة ولن 	 
اأ�صمح لك باأي جدال اأو ترهات بعد اليوم.

وهل عار�صت كالمك من االأ�صا�س!	 

به من 	  �صتلتزمني  تت�صرفني وفق هواك، هناك نظام جديد  اأنت  نعم 
بك،  اأت�صل  من  فقط  واأنا  حمدد  موعد  للهاتف  �صار  »حور«،  يا  االآن 
موعد  التوا�صل  وموقع  وللمت�صفح  اآخر،  �صبب  الأي  مت�صيه  اأن  وحذاِر 
مفهوم؟ اإياك اأن تفكري يف الدخول اإىل موقع التوا�صل قبل اأن اأت�صل 
بك واأكون موجوًدا معك على اجلهة االأخرى واأتـابـع ما تقومني به على 

املوقع.. فهمِت.

على 	  وتتج�ص�س  »يامن«  يا  بي  اخلا�صة  التوا�صل  �صفحة  �صرتاقب  هل 
مرا�صالتي؟

وتريدين 	  ترتكبني م�صائب  الأنك  »حور«  يا  عليه جت�ص�ًصا  تطلقني  اأنت 
اإخفاءها عني.

االأمر لي�س كذلك وعلى كل حال، موافقة ولكن على �صرط اأن اأفعل املثل 	 
معك.

 نزع »يامن« ما و�صل اإليه من خ�صالت �صعري و�صاح: هل جننِت يا »حور«، 
هل �صارت لك القوامة؟

�صاأفعل ما تقوله يا »يامن«، لكن اترك �صعري. 	 
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لن 	  �صعرك،  بجز  �صاأقوم  اأو  »حور«  يا  كاماًل  احلجاب  ترتدي  اأن  اإما 
اأحتمل وزرك.

اأي وزر يا »يامن«؟	 

وزر فتنة �صعرك الطويل عدمي الفائدة هذا، كان من االأف�صل اأن يتحول 	 
�صعرك اإىل ج�صد حتى ت�صبهني به الن�صاء.

»يامن« ما دمت ال اأر�صي ذوقك مَل ال ترتكني؟	 

النحيل، 	  وج�صدك  هذا،  امل�صعث  و�صعرك  اأنت  »حـور«  يا  ملكي  الأنك 
وعينك املنذرة بال�صوؤم كغيمة ال�صتاء.

ال اأحد ميتلكني يا »يامن«، اأنا حرة نف�صي وم�صوؤولة عن اأفعايل. 	 

اأنا زوجك ل�صت اأي اأحد يا خمبولة، اأمل يكن من االأف�صل اأن تلتحقي 	 
ا من اأن اأبتلى  مبعهد تدر�صني فيه كيف تعاملني زوجك يا »حور«، عو�صً

اأنا بغبائك و�صناعة ردودك.

اأنت ارتبطت بي واأنت على علم بحقيقتي اأنا مل اأخدعك.	 

اأن 	  اأحتمل  ولن  اهلل،  هداين  لكن  اأنكر  ال  مثلك  كنت  ا  اأي�صً واأنا  نعم 
تطوقي عنقي بذنوبك واأفعالك.

اإًذا دعني اإىل اأن يهديني اهلل مثلك يا »يامن«.	 

اأنا 	  عندي،  ما  اآخر  وهذا  �صتتاأدبني  بالعنف  اأو  باللني  »حور«  يا  ال 
�صاأ�صافر اإىل عملي، واإياك اأن اأعود واأجدك خالفِت اأًيا مما اأمرتك به 
هل تفهمني، الثياب الطويلة هي رداوؤك منذ االآن، �صعرك ووجهك ال 

يراه غريي، ومكانك هو بيتك حتى عودتي، فهمِت؟

دع �صعري فهمت يا »يامن«، اطمئن لن اأغادر املنزل.	 
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من  اأف�صل  »يامن«  مع  وجودي  املقاومة،  اأعيتني  اأن  بعد  اأ�صت�صلم  وبداأت   
الال�صيء، غًدا نتزوج واألتهي اأنا باأطفايل وين�صغل هو بعمله، لكن كان »يامن« 

يعود يف كل عطلة اأ�صواأ حااًل.

 هاتفني ليخربين بعودته ومل يطق ال�صرب حتى اأبتلع طعامي واأجيبه، جاء 
اإىل منزيل وقام باإ�صدار اأحكام عـرفية جـديـدة.

مَل ال جتيبني على الهاتف يا »حور«، هل تتجاهلينني؟	 

كنت اأتناول طعامي يا »يامن«؟	 

اأين 	  اأخربيني  »حور«،  يا  ج�صدك  على  الطعام  لهذا  اأثًرا  اأرى  ليتني 
تـذهب كميـات الطعام التي تتـنـاولينهـا، اأوقعني �صوء حظي يف طفلة، 
بـفطنتهـم ومرحهـم، وقعت  املرء  االأطفال لديهم ما يعو�س  ال.. حتى 
مع خرقاء بال مالمح، خالية من كل �صيء. �صاأذهب االآن الأ�صرتيح من 
عناء ال�صفر، انتظري مني ات�صااًل الليلة يا »حور« واإياك اأن تتاأخري يف 

الرد.. هل هذا مفهوم؟

 انتظرته الليلة باأكملها وغفوت واأنا اأ�صع راأ�صي على حامل لوحاتي، بعد اأن 
اأ�صبح الر�صم هو نـافـذة هـروبي الوحيدة من جنون »يامن«، ا�صتيقظت فزعة 

على دقـاتـه فوق باب املنزل. 

»حور« اأيتها احلمقاء اأما زلت نائمة، اأمل اأخربك اأن تنتظري ات�صايل؟	 

انتظرتك طوال الليل.	 

نعم وتنتظريني طوال النهار ما دمت اأخربتك اأن تنتـظري، ماذا لديك 	 
اأهم مني؟

 ملح حامل اللوحات واجته نحوه يف حنق وتابع حديثه متهكًما:
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ما دمت جتيدين الر�صم هكـذا مَل ال تـقومني بنقل وجهي اإىل لوحاتـك 	 
احلزينة يا »حور«، كي اأر�صى عنك وحتل عليك بركة طاعتـك لزوجك.

ال اأريد للوحاتي اأن تـزداد حـزًنا يا »يامن«.	 

درا�صتك 	  وزر  اأحتمل  لن  »حور«،  يا  واجلامعة  الر�صم  وّدعي  ح�صًنا، 
الفارغة هذه.

مَل يا »يامن« ما بال جامعتي؟	 

الر�صم حرام، واأنا لن اأتغا�صى عن احلرام الأجلك، يكفي اأن ورطِتني 	 
بك يف الـدنيـا دعيني اأ�صلح االأمر يف االآخرة حتى اأفوز باجلنة.

وهل اأنا اأعيقك عن هذا الفوز، ما دخل درا�صتي؟	 

 جذبني من �صعري وهو يهتف: 

»حور« يا عدمية الفائدة مل ت�صرين على ع�صيان اأمري؟	 

اإذا كانت هذه و�صيلة لتطفي�صي يا »يامن«، دعنا ننف�صل بهدوء و�صاأرد 	 
لك كل ما اأح�صرته ومعه تعوي�س مادي عما اأنفقته اأثنـاء ارتبـاطنـا.

بـقـوة  راأ�صي  ارتـطـم  ا،  اأر�صً بي  واألقى  الهواء  اأن رفعني يف  الرد هو   كان 
ولـم اأ�صعـر ب�صـيء، اأفـقت بعـد فرتة، رحل »يامن« وتركني خارج حدود الوعي.

 يعرف اأين لن اأقوى على تركه لهذا يفعل بي ما ي�صاء، ويعلم اأين ال اأملك 
يا  بـك  ورطتي  على  اهلل  لعنة  له،  يحـلـو  كـيفمـا  فيعاملني  منـه،  يحميـنـي  من 

»يامن«.

 عـاقبني بـاخل�صام، لـم يعـد يت�صل بي، واأر�صل ر�صالة يحذرين من دخول 
موقع التوا�صل عقـابـًا على �صوء اأدبي، ر�صخت بعـد طـول مـقاومـة مل جتلب يل 

�صوى االأذى النـف�صي والعـنـف اجل�صـدي.
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اأن  ترجو  وهي  ملغت�صبيهـا  تـ�صت�صلم  التي  ال�صعيفة  ال�صعـوب  مـثـل  كنت   
للـتحرر،  اأمل  هـناك  يعد  مل  حـالتي  يف  لـكن  وتتحـرر،  منهـم  اهلل  يخـل�صهـا 

دفعت ثمن جمازفتي بطلب االنفـ�صـال.

 �صقت ذرعـًا بـاحل�صار املفرو�س حـولـي، دلـفت اإىل �صفحتي ال�صـخ�صية 
م�صرتكة  �صديقة  وبني  بيني  حمـادثـة  وجـدت  »يامن«،  بتهـديـدات  اأبـاِل  ومل 
من  يتحدث  من  هـو  »يامن«  كان  املتحـدثـة،  اأنا  اأكـن  مل  وبالطبع  »يامن«  مع 

�صفحتـي ال�صخ�صيـة.

»�صذى«، مَل تتجاهلني ر�صائلي وال جتيبني الهاتف؟	 

»يامن«؟ 	 

نعم. 	 

ماذا تفعل هنا؟ اأال تخ�صى ظهور »حور« وروؤيتها املحـادثـة؟	 

»�صذى« دعك من تلك الغبية واأجيبيني.	 

اأين لن اأحتمل هذا الو�صع مرًة 	  اآخر مرة  اأخربتك يف  ح�صًنا، »يامن« 
اأخرى، اإما اأنا اأو »حور« واأنت اخرتتها. 

اأنا مل اأخرتها، كيف تقارنني نف�صك بها، »�صذى« اأنت حبيبتي الوحيدة 	 
و�صت�صبحني زوجتي.

وماذا ت�صمي عالقتك بـ »حور«؟ 	 

اأريده هو احل�صول 	  كنت  ما  كـل  لك،  يحلو  مثلما  �صميها  تهور  غلطة، 
اأنـفها املتغـطـر�س..  اأردت فـقط كـ�صر  عليها، كانت مغرورة ومتكربة، 

ومل اأجد طريقة �صوى هذه. 

اإًذا اتركها. 	 
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لي�س االآن، اأبـعـد اأن اأ�صبـح لديها تركة ومرياث �صخم؟ دعيني اأعو�س 	 
ما اأنفقته خالل عامني يف هذه اللعبة. 

اأنت تكذب يا »يامن« اأنت حتبها وتغـار عليها. 	 

ال تكوين �صاذجة، اأحب من.. تلك الغبية؟	 

مـا �صـر اإ�صرارك على تركها اجلامعة وتغيري ثيـابهـا، اأنت حتى تـخ�صـى 	 
عليها مـن اخلـروج وحـيـدة، كل هذا ولي�س حـًبا؟ اأنت مـجـنـون بـ»حور« 

يا »يامن«.

هـذا لـم يحـدث يا »�صذى«، �صـخ�صيـة »حور« كانت مـختلـفـة متاًما عما 	 
اعـتـدتـه واأردت تـجربة االقرتاب منها فقط، اأنت تعرفـيـن هـذا االأمـر 
جيًدا، مـنذ معرفتي بها واأنا اأخربك بكـل �صـيء، مل اأت�صرف يوًما دون 

عـلمك وموافقـتـك. 

كان هـذا يف بـداية مـعـرفـتـك بها فـقط يا »يامن«، لكن بعـدهـا تغريت 	 
عليها  تغـار  بـها،  مـجـنـون  واأنت  قـرانكـمـا  عـقـد  تـم  اأن  مـنـذ  معي، 

وتـحـاول فـر�س �صـيطـرتـك حـولهـا. 

نـفعـًا مع 	  يـجـديا  والتدليل مل  الـرقـة  الأك�صر غرورها،  نعم فعلت ذلك 
»حـور« هي مل ت�صدق حبي، وظلت ترف�صني وتتـحـيـن الفـر�صة لهجري، 

اأردت فـقط االنتقـام منها. 

االنتقام! كيف.. بخـوفـك عليها اأم بزواجـك منها؟	 

نـلتقي، 	  دعينـا  اأو  االأمر  لـك  و�صاأ�صرح  الهاتف  على  اأجيبي  »�صذى« 
امنحيني فر�صة واحدة.

ال يا »يامن« انتهت الفر�س، ا�صرح ما تريـده هنا واالآن وال اأريد معرفتـك 	 
بعدها. 
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اأن 	  بعد  »ح�صام«  تخطيط  من  كان  هذا  وكـل  والغرية  اخلروج  م�صاألة 
ف�صلت الرقة واحلب يف التاأثري على »حور«، اأنت تعرفني اأن »حور« تهتم 
اأن هذه هي نقطة �صعفها.  باجلوانب الدينية جًدا، لذا راأى »ح�صام« 
اأمل تلحظي التغرّي الذي طراأ عليها، تركها اجلامعة، ارتداوؤها احلجاب 
الكامل، حتى اإين اأجربتها على اخل�صوع الكامل يل، فقط الأنها تعتقد 

اأن هذا فر�س عليها واأنها لو اعرت�صت �صتدخل النار.

نعـم، بـالفعل مل اأعـد اأراهـا يف اجلـامعـة.	 

اأراأيِت االآن اأين مل اأخدعك يا »�صذى«.	 

نعم لكني انتظرتك كثرًيا.	 

ذلك 	  بعد  واأقـنعها  مرياثها  على  حت�صل  فقط  واحًدا  �صهًرا  امنحيني 
بعدها  و�صاأخرتع  اآخر،  �صبب  اأي  اأو  مل�صروع  الـمـال  بع�س  اأحتاج  اأنني 

�صبًبا لالنف�صال واأتركها.

هل تظن اأنها بهـذه الـدرجة من الغباء؟	 

لي�س غباًء هي تـثـق بي يا »�صذى« على اعتبـار اأين ملتزم ومـتديـن وكـل 	 
ما اأطلبه منها هو ال�صـرع.

لقد وثـقت يف ال�صيطان بـ�صحمه ولـحمـه يا »يامن«. 	 

ههههه، هي من اأجربتني على ذلك، هل �صتمنحيني فر�صة يا »�صذى«؟	 

�صيء.. 	  كل  عن  »حور«  �صاأخبـر  بعدها  �صهر  اأمامك  »يامن«  يا  ح�صًنا 
اتفقنا. 

اتفقنا لكن بـدون نربة التهديد هذه، حتى لو اأخربِت »حور« لن تقوى 	 
اأتخلى عنها واأتركها وحيدة..  اأن  اأي �صيء الأنها تخـاف من  على فعل 

اأفهمِت؟ 
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ح�صًنا، يا »يامن« �صاأثق بك هذه املرة. 	 

لدي مفاجاأة لك يا »�صذى«، قدمت على طلب عطلة ما اإن تتم املوافقة 	 
عليها �صاأ�صحبك لرحلة �صفاري.. ما راأيك؟ 

موافقة لكن ب�صرط.	 

اأمرك حبيبتي.	 

على 	  ح�صولها  موعـد  حتى  معها  واحلديث  »حور«  روؤية  عن  توقف 
املرياث. 

اأنا اأجتاهلها هـذه االأيـام وانقطع احلـديث بيننا مل اأعـد اأطيقها. 	 

معك حق.	 

اأجيبي على الهاتف هيا. 	 

وهو كذلك مع اأين اأ�صبحت اأخافك االآن جًدا، اأخ�صى اأن تفعل بي مثل 	 
»حور«. 

ال يا »�صذى« اأنت غريها، اأنت اأنثى نا�صجة وفاتنة بل رائعة اجلمال، 	 
وتف�صحني،  اأي خملوق  اأمام  تتلعثم  وب�صعة،  »حور« مراهقة غبية  اأما 

اإياك اأن تقارين نف�صك بها مفهوم؟ 

اإىل اللقاء �صاأنتظر ات�صالك.	 

اإىل اللقاء يا حبيبتي.	 

ن�صخت  ا�صتيعاب،  وعدم  �صدمة  حالة  يف  واأنا  املرتوكة  الر�صالة  قراأت   
املحادثة، وحذفتها من �صفحتي ال�صخ�صية، حتى ال يعرف »يامن« اأين قراأتها 
وعرفت باأمر خيانته، اأعدت قراءة املحادثة مرات ومرات واأنا ال اأ�صدق حديثه 

عني، يا اهلل! خـائـن واأحمق.
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�صاديته  حتملت  ل�صيطرته،  ر�صخت  مني،  يطلبه  كان  ما  كل  فعلت  لقد   
وتعذيبه امل�صتمر واإهانته الـدائـمـة، بعد كل هذا يرغب يف التخلي عني وهجري 
يكفيني رحيل جدي، كيف  اأما  دونه،  اأطيق احلياة  لن  اأنا  به،  تعلقت  اأن  بعد 

اأجعله ير�صى عني.

 دخلت يف نوبات بكاٍء ونحيب حتى غفوت من �صدة التعب واحلزن. 

اأنها  نف�صي  اأخربت  املحادثة،  اأمر  وتذكرت  فزعة  نومي  من  ا�صتيقظت   
جمرد حلم مزعج ولي�صت حقيقة، لكن تذكرت اأين ن�صختها داخل �صريحة نقل 

البيانات فذهبت اأتاأكد اإن كانت موجودة بالفعل اأم جمرد خيال.

 كانت حقيقية، كل هذه الفرتة وهو يخطط لتدمريي واإيذائي، كل هذا الأين 
اإليها ب�صببه، ما زال يطمع  رف�صته يف البداية، مل يكتِف باحلال التي و�صلت 
يف �صرقة مرياثي، يا اهلل ماذا اأفعل اأنا مل اأكن اأطيقه لكن تعلقت به، وهو لن 

يرتكني اأفلت من يديه، ولو تركته �صاأ�صيع متاًما، لي�س يل �صواه.

�صيرتكني،  راأيت  »يامن« مبا  اأخربت  لو  اأفعل!  ماذا  منه..  يا اهلل جنني   
من �صيلتفت اإىل فتاة يف قبحي، ولو بقيت اإىل جواره �صيتخلى عني ويوًما ما 

�صيرتكني، هكذا كل الطرق مغلقة.

 بعد اأ�صبوع من الكرب ق�صيته وحيدة بني البكاء والتفكري، دون اأن اأجد من 
اإليه فكرت يف االإقدام على االنتحار لكن خويف من اهلل، و�صوقي لروؤية  اأجلاأ 

اأمي يف اجلنة منعني، املوت هو احلل الوحيد لعزلتي هذه.

 يف النهاية مل اأعد اأقوى على مواجهة حزين، دلفت اإىل �صفحتي ال�صخ�صية 
هرًبا من التفكري يف حايل، �صادفتني من�صورات متبادلة بني »يامن« و»�صذى« 

على ال�صفحة العامة، اأ�صبحت خيانته علنية.

 األي�صت هذه هي الفتاة التي كان ينهاين عن احلديث معها ويخربين اأنه 
يخ�صى اأن اأتاأثر بها! 





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

 مل اأطق البقاء يف ال�صفحة ال�صخ�صية التي �صهدت خيانة »يامن«، اأغلقتها 
وبداأت الدخول من ح�صاب جديد حتت ا�صم »Don’t let me« كان هذا اللقب 
اأمنية اأكرث من كونه ا�صًما ل�صفحتي، كنت اأمتنى وجود �صخ�س واحد يرغب 

بوجودي ويتم�صك بي وال يدعني اأفلت منه دون اأن يوؤذيني.

 بداأت ا�صتخدام ال�صفحة بعيًدا عن مراقبة »يامن«، �صاركت يف �صفحات 
كثرية تنوعت بني جمال االأدب والتاريخ، اأر�صلت متابعة اإىل عدد من الكتاب، 
والدخول  تعليقاتي  و�صع  على  وجتراأت  اأنواعها،  بكل  الكتابة  اأع�صق  كنت 

مبناق�صات مع االآخرين. 

 جتاهلت طلبات ال�صداقة واملحادثات التي كانت تاأتيني، اأعلم اأن احلديث 
على موقع التوا�صل حم�س اأوهام، وحتًما لو راآين اأحد هوؤالء على اأر�س الواقع 

�صينفر مني ويرف�س احلديث معي. 

 اأر�صل يل �صاب يدعى »زياد« طلب �صداقة، كنت اأقوم مبتابعة كتابته دوًما، 
واأهتم بالتعليق على ما يقوم بو�صعه على �صفحته، قبلت �صداقته دون تردد.

 بداأ بعدها احلديث معي، �صاألني عن راأيي يف �صفحته ال�صخ�صية، وبعدها 
�صرنا نتناق�س كل ليلة عن كتاباته واآرائه، وهكذا تطور احلديث بيننا حلديث 
�صخ�صي، بات يخربين عن اإقامته يف اخلارج و�صعوره الدائم بالغربة والعزلة، 

وعن ظروف عمله ال�صعبة، اأقحمني يف كافة �صوؤونه اخلا�صة.

للخروج  �صحبة  اأو  وقًتا  يجد  وال  اخلارج،  يف  مب�صفى  جراًحا  يعمل  كان   
والرتفيه عن نف�صه فاأ�صبح موقع التوا�صل االجتماعي و�صيلة الرتفيه الوحيدة 

لديه. 

من  اجلامعات  اإحدى  يف  درا�صية  منحة  طلب  بتقدمي  قام  اأنه  اأخربين   
اأجل ا�صتكمال ر�صالة الدكتوراه اخلا�صة به، واأنه ينتظر الرد على طلبه، واأن 
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اأو�صاعه �صتتح�صن حتًما لو مت قبوله يف هذه اجلامعة و�صيتم بعدها نقله للعمل 
بالعا�صمة.

وظلت  »يامن«،  يف  التفكري  من  هروب  و�صيلة  »زياد«  مع  حديثي  اأ�صبح   
حمادثاتنا تدور حول درا�صته وعمله، اأو عن الكتب التي انتهيت من قراءتها، 

األح على التعارف بي بعد فرتة، لكّني رف�صت ونهرته.

بعائلتها  تذكرها  كانت  جدي،  وفاة  بعد  الفيال  دخول  عمتي  تتحمل  مل   
الراحلة وتثري حزنها، وكنت اأرف�س البقاء معها عندما تاأتي لزيارتي. 

 لذا اأقامت يف �صقتها، واأحلت علّي يف االنتقال للعي�س معها لكّني رف�صت، 
كانت حتاول التوا�صل معي باإ�صرار، لكن ما فعلته معي يف املا�صي جعلني اأغلق 

اأبواب املودة بيننا.

 ان�صغلت عمتي يف اإجراءات اإعالن الوراثة وتق�صيم الرتكة واإدارة اأمالك 
جدي، وتدهورت �صحة والدي يف اخلارج، اأخربتني عمتي اأنها ت�صتعد للذهاب 

اإليه، اأّجل »كرمي« درا�صته وعاد من اأجل م�صاعدتها. 

 زارتني عمتي واأ�صرت على لقائي، اأخربتني عن قرب موعد �صفرها اإىل 
والدي وحاولت اأن ت�صغط علّي الأذهب معها. 

اأعلم اأنه اأذاِك يا »حور« لكن قد تكون هذه هي النهاية، لن ت�صتطيعي 	 
وداعه.

اأنت ال تدركني ما فعله بي، ال حتاويل اإقناعي بروؤيته، االأمر منتٍه، هو 	 
قام بوداعي منذ اللحظة االأوىل مليالدي.. اأن�صيِت؟ 

للدرا�صة، 	  وا�صتعدي  نف�صك  على  رجاًء حافظي  »حور«،  يا  اهلل  هداِك 
�صاأحاول املرور بك قبل �صفري.
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عن  انقطعت  قد  كنت  درا�صتي،  اأمر  يف  اأفكر  وجل�صت  عمتي،  رحلت   
الدرا�صية  ال�صنة  وقتها يف  »يامن«، كنت  ب�صبب  املا�صي  العام  الدرا�صة طوال 
االأوىل ومل اأذهب اإىل جامعتي، حاول جدي اأن يثنيني عن قراري بال جدوى، 
خباأت لوحاتي بعيًدا عن اأعني »يامن« بعد اأن اأ�صر على متزيقها الأنها حرام 

ا، مل اأقو على التخلي عنها. اأي�صً

�صد  التوا�صل،  اإىل �صفحتي على موقع  ودلفت  »يامن«  التفكري يف  تركت   
»�صحتك  با�صم  النف�صية  وال�صحة  النف�س  بعلم  خمت�صة  �صفحة  انتباهي 
النف�صية«، تابعت من�صورات ال�صفحة و�صاركت بالتعليق على املقاالت التي تقوم 

ال�صفحة بن�صرها، كانت خربتي مبجال علم النف�س معدومة متاًما.

اال�صطرابات  بع�س  لدي  اأن  اأدركت  قراأتها  التي  املقاالت  خالل  من   
ال�صخ�صية، لكن ال اأدري هل اأنا مري�صة نف�صية، بداأت ت�صاوؤالتي تظهر على كل 
مقال، كانت ردود املخت�صني مقت�صبة فبحثت عرب املت�صفح عن االأ�صئلة التي 

ت�صغلني ولكن مل اأوفق يف احل�صول على اإجابة. 

املازو�صية،  )ال�صادية،  املر�صية  ال�صخ�صية  عن  يتحدث  مقااًل  قراأت   
الرنج�صية(.

 ووجدت بعدها عدة اأمناط لل�صخ�صية، منها �صخ�صية )ال�صحية، املنقذ 
واجلاين واملحقق( هل تنطبق �صخ�صية ال�صحية مع �صخ�صيتي؟ هل اأنا اإن�صانة 

اعتمادية واأنانية كما يّدعي »يامن«!

 وجدت اأن �صفات »يامن« تت�صابه مع عدة اأمناط لل�صخ�صية املر�صية، هل 
وقعت يف مري�س نف�صي، اأ�صفت تعليًقا على املقال وطلبت �صرح ال�صخ�صيات 

الثالث لكن مل ياأتني رد نهائًيا.





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

اأنه  اأر�صل يل يخربين  التوا�صل،  موقع  »زياد« عن  انقطاع  بعد فرتة من   
املدينة اجلامعية  اإىل  لالنتقال  ي�صتعد  االآن  وهو  باجلامعة،  التحاقه  قبول  مت 

وا�صتالم عمله يف امل�صفى اجلديد.

اجلامعي،  ال�صكن  اإىل  و�صوله  بعد  معي  احلديث  يعاود  اأن  على  وّدعني   
وّدعته ودعوت له بالتوفيق و�صالمة الو�صول.

 انقطعت عن ا�صتخدام موقع التوا�صل االجتماعي لفرتة ق�صرية، متالكت 
اإىل  وعدت  »يامن«،  خيانة  من  وجعي  على  التغلب  وحاولت  خاللها  نف�صي 

الر�صم، ر�صمت وجه فتاة غري مكتمل املالمح. 

انتظاري  االجتماعي، وجدت طلب حمادثة يف  التوا�صل  اإىل موقع   عدت 
من �صخ�س يدعى Just You، لفت معنى اال�صم انتباهي، اأن يكتفي �صخ�س 

بوجودك اأنت فقط وال يرى غريك اأمنية اأخرى من اأمنياتي.

 اأن يقول يل اأحدهم اأنت فقط من تهمني، اأنت التي اخرتت البقاء معها 
لالأبد، اأنت فقط من �صاأكون لها لالأبد.. هاه اأوهام، لن حتدث، حتى »يامن« 
�صيهجرين الأجل »�صذى« حبيبته، و�صاأ�صبح اأنا جمرد �صبارة وحيدة تقبع داخل 

عزلتها واجلميع يخ�صى االقرتاب منها.

 .Just You قراأت حمادثة 

النف�صية«، 	  »ال�صحة  �صفحة  يف  طبيب  اأنا  عليك،  تطفلي  عن  اأعتذر 
معذرة مل اأمتكن من الرد على ا�صتف�صاراتك يف التعليقات، الأن االإجابة 
املحادثة  عرب  احلديث  نوا�صل  اأن  راأيك  ما  طويلة،  مقاالت  حتتاج 

و�صاأجيب على ا�صتف�صاراتك؟

 وافقت على طلب ال�صداقة، اأر�صلت اإليه: 

�صكًرا على وقتك.	 
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 و�صلتني ر�صالة منه يف م�صاء اليوم: 

ال�صالم عليكم اأختي. 	 

وعليكم ال�صالم.	 

واملحقق.. 	  واجلاين  واملنقذ  ال�صحية  �صخ�صية  عن  ا�صتف�صارك  كان 
األي�س كذلك؟

نعم.	 

�صخ�صية 	  بعدها.  ونكمل  �صخ�صية  لكل  بتعريف  �صاأوافيك  ح�صًنا، 
ال�صحية اأو املجني عليه: �صخ�صية اتكالية تعتمد على غريها، وتبحث 
اأنانية  اأو منقذ ت�صري خلفه، ال جتيد مواجهة املواقف،  دوًما عن قائد 

وا�صتغاللية وال تهتم باملحيطني بها.

 لكن هذه ال�صفات ال تنطبق على �صخ�صيتي، اأنا قاومت �صيطرة »يامن«، 
خويف من الوحدة هو ما جعلني اأر�صخ له.

 اأر�صل الطبيب بعدها.

هل واجهِت �صعوبة يف التعريف؟	 

ال �صكًرا لك، لكن ماذا عن باقي االأمناط؟	 

�صخ�صية املنقذ: عند بداية معرفتها تت�صرف مبحبة وكرم، تهتم مبن 	 
حولها تنقذ املحيطني بها من ال�صغوط، يت�صرف �صاحبها بنبل، يظهر 
اجلانب ال�صيئ عندما يحوز �صاحب �صخ�صية املنقذ على ثقة الطرف 

االآخر. 

 هذا التعريف ينطبق على »يامن« خالل فرتة اخلطبة.
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هل لديك ا�صتف�صار اأختي؟	 

ال، �صكًرا لك. 	 

ح�صًنا، هذا هو اجلانب االآخر يف �صخ�صية املنقذ، �صخ�صية اجلاين: 	 
عن  تبحث  االآخر،  الطرف  على  ال�صيطرة  فر�س  حتب  �صخ�صية 
ال�صخ�صيات الهادئة وتبداأ بااللتفاف حولها، ت�صتمتع عندما تنجح يف 
العمياء من  بالفوز، ترغب يف الطاعة  ال�صيطرة، هذا مينحها �صعوًرا 

�صريكها، ت�صبح عدوانية يف حال واجهت الرف�س.

 هذه �صخ�صية »يامن« من البداية اإًذا وكنت اأظن اأنه تغري معي.

هل االأمر وا�صح حتى االآن يا اأختي؟	 

نعم تف�صل.	 

حياة 	  على  تتج�ص�س  بحذر،  االآخرين  مع  تتعامل  املراقب:  �صخ�صية 
نقاط  على  تتغذى  �صارًما،  وح�صاًرا  مراقبة  عليه  وتفر�س  ال�صريك 

�صعف الطرف االآخر وت�صتخدمها �صده.

 ما هذا كل هذه ال�صفات موجودة يف �صخ�صية »يامن«، هل اأ�صبح متعدد 
ال�صخ�صيات؟ 

لكن يا دكتور هل ميكن اأن يجتمع اأكرث من منط يف �صخ�س واحد؟	 

يتم 	  واأحياًنا  املوقف،  وفق  يتبدل  واحد  وجه  ال�صابقة  االأمناط  نعم، 
يف  اجلاين  �صخ�صية  العالقة،  ح�صب  على  ال�صخ�صية  اأمناط  تبادل 
عالقة تتحول اإىل �صحية يف عالقة اأخرى، اأو تلعب �صخ�صية املراقب 

دور املنقذ وهكذا.. 
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 اأ�صابني الوجوم، هذه االأمناط تنطبق على »يامن« بالفعل، اأوقعت نف�صي 
يف �صرك اإن�صان مري�س، عدت للبكاء واخلوف ال اأدري ماذا اأفعل واإىل اأي مدى 

�صي�صل جنون »يامن«.

هل ميكن تغيري �صخ�س ميتلك هذه ال�صفات يا دكتور؟	 

نعم ممكن لكن من خالل طبيب خمت�س، هذه االأمناط ي�صاحبها دوًما 	 
داء الرنج�صية، وال�صخ�س الرنج�صي يجيد ك�صب تعاطف االآخر ومن 
املمكن اأن يقنعك اأنه يحاول التغيري واإن ا�صطر للبكاء والتو�صل. لكن 
الرنج�صية  ال�صخ�صية  اأن  اإىل  باالإ�صافة  نف�صه، هذا  را�ٍس عن  داخله 
لديهم  العاطفي  اجلانب  االآخرين،  مع  التعاطف  �صعور  اإىل  تفتقر 

متوقف، واجلانب احل�صي ال يعمل. 

 ماذا اأفعل مع »يامن«، اأواجهه بخيانته في�صطر اإىل تغيري معاملته معي، 
اأم اأبتلعها يف �صمت حتى ال يجن وي�صيق من ح�صاره حويل اأكرث. 

هل ميكن اأن تغفر خيانة �صخ�س دون مواجهته؟ 	 

 بادرين ب�صوؤال:

ومَل ال تتم املواجهة والعتاب اأواًل؟	 

وما جدوى العتاب، لي�س لديك �صوى خيارين اإما اأن تبقى اأو ترحل؟	 

اأو  ال�صك  ال�صيئة دون روا�صب قدمية مثل  اأجابني: حتى تنتهي ال�صفحة   
ال�صعور الدائم بالظلم، ونبداأ بعدها �صفحة جديدة.

 اأجبته يف جزع:

الأنني لو واجهته �صيرتكني؟	 

وماذا لو تركك؟ اأمل اخليانة اأعظم من الهجر بكثري يا اأختي.	 
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ال.. اأمل الهجر اأكرب، �صاأعود وحيدة منبوذة من جديد، �صاأق�صي عمري 	 
داخل غرفتي، لن اأجد �صديقة تتحمل لعثمتي وثقل ظلي، لن اأعرث على 

�صاب يقبل االرتباط بي.

هذا 	  على  تنطبق  عنها  تكلمنا  التي  ال�صخ�صية  اأمناط  هل  اأختي 
ال�صخ�س؟

 اأفقت من انفالتات ل�صاين، مل اأجبه. 

دكتور.. معذرًة اأنا متعبة االآن و�صاأذهب للنوم. 	 

ال عليك، يف حفظ اهلل، نكمل يف وقت الحق.	 

 اأغلقت املحادثة واحلا�صوب، تناولت اأقرا�س املهدئ ومنت. 

 تركت دفرتي وجل�صت اأفكر، كيف و�صلت اإىل هذا ال�صعف، ملاذا مل اأواجه 
ل�صاحله،  �صعفي  نقاط  ا�صتغل  هذا،  يدرك  وكان  منه،  اأقوى  كنت  »يامن«؟ 
الثقة  وافتقادي  اأجلمني،  الوحدة  من  خويف  اإهاناته،  عن  ب�صكوتي  و�صاعدته 

بنف�صي مّكنه مني.

 مل اأعد اأقوى على �صعور املرارة بداخلي، اأحتاج اإىل الراحة من ذكرياتي 
ال�صيئة، خرجت اإىل غرفة اال�صتقبال وحتدثت مع »كرمي«:

»كرمي« �صاأذهب ل�صالة اجليم، هل ترغب يف �صيء؟ 	 

ال تتاأخري »يا�صمي« �صاأعد الغداء.	 

 عدت لغرفتي اأبدلت ثيابي وذهبت اإىل �صالة الريا�صة القريبة من منزيل، 
انتهيت بعد مدة طويلة من االإنهاك اجل�صدي ومع هذا مل يهداأ عقلي، عدت اإىل 

املنزل من جديد.

اأين اأنت يا »كرمي«؟	 
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يف املطبخ يا »يا�صمي«.	 

 اجتهت اإليه، وا�صتقبلني مازًحا. 

اأهاًل بالبطلة، هيا اأبديل ثيابك وا�صرتيحي، �صاأ�صع البيتزا يف الفرن 	 
واأحلق بك.

�صوت  جاء  �صريًعا،  حماًما  واأخذت  جديدة  ثياًبا  تناولت  لغرفتي،  عدت   
»كرمي« من اخلارج: »يا�صمي« كفاك ا�صتحماًما �صتذوب ب�صرتك من املياه. 

 جمعت �صعري داخل املن�صفة وخرجت اإىل غرفة اال�صتقبال، ناولني �صحن 
اأنه �صيغادر  للغاية، انتهينا من تناول الطعام، واأخربين  البيتزا، كانت �صهية 

االآن.

اأمام  االإ�صكندرية  مدينة  يف  للمعجنات  م�صهوًرا  مطعًما  ميتلك  »كرمي«   
�صاطئ البحر مبا�صرة ا�صرتاه بعد عودته من لندن، كان ميلك خربة يف االإدارة 
اإىل جانب مهارته يف اإعداد املعجنات والفطائر، واأ�صر على االإقامة وحيًدا يف 

االإ�صكندرية، لكنه داوم على ق�صاء العطالت معنا.

 غادر«كرمي« املنزل، قبل عودة عمتي. 

حبوًبا  وتناولت  لغرفتي  اجتهت  جديد،  من  باالإعياء  ال�صعور  عاودين   
ت�صاعدين على النوم غفوت بعدها ومل اأ�صعر بعودة »رويف«.

v
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)طـيــفـهـــــــا(

      »يـــوســــــــــــــــف«: 

فيها  التفكري  بات  »حور«،  بذهني  وتبادر  منزعًجا  نومي  من  ا�صتيقظت   
اإجبارًيا ال اأعرف كيف اأتهرب منه، واليوم راأيتها مبنامي مرًة اأخرى.

التقينا،  قد  ها  هاتفة  بالتحية  يدها  وهي متد  منها  اأقرتب  نف�صي  راأيت   
للو�صوء  وذهبت  نه�صت  منامي،  يف  يناديني  فتاة  �صوت  على  بعدها  اأفقت 

و�صليت ركعات ال�صنة والفجر ودعوت اهلل. 

ال 	  رب  يا  عنها  فا�صرفني  حاللك  يف  لـقياها  يل  تكتب  مل  اإن  اهلل  يا 
جتعلها �صبب فتنة واجعلها خرًيا وبركة.

 اأبدلت ثيابي وخرجت للعدو، ع�صى اأن يح�صن ن�صيم ال�صباح من مزاجيتي، 
عـدت اإىل البيت قـرب ال�صابعة، اأعرف اأن »رفيف« ال ت�صتيقظ مبكًرا ومل اأرغب 

يف اإزعاجها، دلفت اإىل �صقتي. 

اأر�صلت  اإىل قراءة حمادثاتي مع »حور«،  النقال، وعدت   فتحت حا�صوبي 
يف اإحدى املرات ن�صخة من حمادثة متت بني خطيبها و�صديقته ك�صفت خيانته 

لها، كان خطيبها يتحدث عنها ب�صوء اأمام الفتاة. 
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 لكن عند قراءتي املحادثة هذه املرة ات�صحت اأمامي حقيقة مل اأنتبه لها 
من قبل، لو اأن »حور« قبيحة وب�صعة وغبية حًقا كما و�صفها، مَل لفتت اأنظاره 

اإًذا من البداية ومَل حاول اال�صتحواذ عليها؟

 حتًما كان لديها �صيء مميز لفت نظر �صخ�س مري�س كخطيبها، وجعله 
ا�صتخدم  لذا  وف�صل،  اإليها  الو�صول  واأراد  مميزة  كانت  امتالكها،  يف  يرغب 

العنف معها.

 من الوا�صح اأنها تفتقر اإىل الثقة يف النف�س، هذا هو �صبب وقوعها به.

 اأفقت من تفكريي على طرقات باب ال�صقة، ا�صتيقظ »اإياد« واأر�صلته اأمه 
ليح�صرين، رفعته عن االأر�س وعدت معه اإىل �صقة اأختي.

�صباح اخلري.	 

�صباح اخلري يا »يو�صف«، هل ا�صتيقظت مبكًرا يوم العطلة؟	 

نعم قرب الفجر.	 

واأعد 	  �صاأذهب  »اإياد«  مع  ابق  الن�صاط،  بهذا  تاأتي  اأين  من  اأدري  ال 
الفطور.

 تركتني مع »اإياد«، جل�صنا ن�صاهد قناة االأطفال املف�صلة لديه، كان يع�صق 
وجهه  وتعبريات  العفوية  بحركاته  معه  اندجمت  املتحركة،  الر�صوم  اأفالم 

الربيئة. 

اإىل  االأطباق  وحملت  مًعا،  الفطور  وتناولنا  الطاولة  اإىل  »رفيف«  دعتنا   
املطبخ، واأخذت اأختي »اإياد« لالغت�صال. 

 جل�صنا نتحدث اإىل وقت موعد ال�صالة، اأخذت »اإياد« وذهبنا للجامع. 

يو�صف باهلل عليك ال تغفل عنه.	 
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األي�س 	  فيها..  اأ�صحبه  التي  االأوىل  املرة  لي�صت  هذه  اطمئني  لك  قلت 
كذلك؟

ح�صًنا يا »يو�صف«، اهلل خري حافًظا.	 

 ودعتها واأخذت الدراجة وو�صعت »اإياد« اأمامي وانطلقنا، ظل ي�صيح فرًحا 
طوال الطريق اإىل اجلامع، انتهينا من �صالة اجلمعة.

هل ترغب يف تناول املثلجات يا »اإياد«؟ 	 

 �صاح بحما�س: نعم، نعم، نعم.

 قلت له مازًحا:

اهداأ �صتف�صحنا.	 

 ابتعت له علبة مثلجات وقطع حلوى لنا جميًعا وعدنا للبيت. 

 ا�صتقبلتنا »رفيف« بال�صياح: مثلجات يف ال�صتاء يا »يو�صف« حتى ي�صاب 
بالربد. 

اهدئي لن ي�صيبه مكروه، كفي عن خماوفك قبل اأن تتحول اإىل و�صاو�س 	 
يا »رفيف«. 

وتدخلت اخلالة موؤيدة لكلماتي حتى هداأت ثورة »رفيف«.

»اإياد« جدته  بالرباد وعاودت اجللو�س معهم، ا�صطحب   و�صعت احللوى 
للغرفة كي ت�صاركه اللعب.

 �صاألتني يف ا�صتنكار »رفيف«:

»يو�صف« ما الذي اأيقظك مبكًرا.	 
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لو اأخربتك �صت�صخرين مني كعادتك، واأنا نلت كفايتي. 	 

»حور« األي�س كذلك؟ هل ما زلت تراها؟	 

انقطعت اأحالمي بها لفرتة وعادت من قريب. 	 

ق�ص�صت عليها روؤيا االأم�س.

لدي اإح�صا�س اأنك �صرتاها قريًبا، ولذا �صاألتك اليوم عنها.	 

ب�صرك اهلل باخلري يا »رفيف«، اأنا اأدعو اهلل دائًما اأن يجمعني بها. 	 

جعلني 	  اأمًرا  تذكرت  »يو�صف«،  يا  قريًبا  بلقائها  تب�صر  الليلة  روؤياك 
متفائلة.

ما هو يا اأختي؟ 	 

اأنك كنت ت�صتيقظ على �صوت فتاة تناديك يف 	  اأخربتني  اأنك  تذكرت 
منامك كل فرتة، األي�س كذلك؟ 

نعم اأكملي. 	 

وهذه الروؤيا انتهت بظهور »حور« األي�س كذلك؟ 	 

ا�صتغرقت يف التفكري وو�صلت لنتيجة واحدة، الروؤى مل تنتِه بظهور»حور« 	 
الروؤى �صارت اأكرث و�صوًحا.

�صاركني مبا تفكر فيه.	 

ال�صوت الذي كان يناديني من فرتة، هو نف�صه �صوت »حور« يف الروؤى.	 

 عاد »اإياد« بعد اأن ذهبت جدته للراحة وتركته.

�صاأذهب الأرتب حقائبي و�صاأمر عليكم بامل�صاء. 	 
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ح�صًنا ال تتاأخر. 	 

تركتها ودخلت �صقتي.

 وراودين االأمل يف لقاء »حور«، هذه اأول مرة تتحم�س فيها »رفيف« للروؤى، 
واأنا اأ�صتب�صر بحما�صها. 

من�صغاًل  عقلي  وظل  حقائبي  ترتيب  وبا�صرت  نومي  غرفة  اإىل  دخلت   
بـ»حور«.

v
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     »يــــــاســـمـي«: 

 ا�صتيقظت من نومي يف الرابعة �صباًحا، منذ فرتة مل اأنعم بالنوم هكذا، 
اليوم راأيت ال�صاب الذي ياأتيني يف املنام على فرتات، مل ي�صتمر احللم كثرًيا، 

هم�س بكلمة واحدة )اأنا هنا( وا�صتيقظت بعد ذلك.

 تركت الفرا�س �صريًعا، وذهبت لالغت�صال واالطمئنان على عمتي التي مل 
اأرها منذ البارحة. 

�صباح اخلري »رويف« كيف حالك؟ 	 

�صباح اخلري »يا�صمي« ما هذا الن�صاط؟	 

منت مبكًرا البارحة.	 

نعم عدت ووجدتك تغّطني يف النوم، على غري العادة. 	 

كيف كان يومك؟ 	 

رائع، لكن منهكة جًدا وما زال لدي الكثري من االأمور مل اأنتِه منها.	 

)قالتها وعالمات االإنهاك بادية على مالحمها توؤكد اعرتافها(.

ملاذا مل تنايل ق�صطك من النوم اإًذا يا »رويف«؟	 

نه�صت ل�صالة الفجر.	 

 رمقتني بنظرة عتاب، اأعرف اأن تركي لل�صالة يزعجها. 
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ح�صًنا عودي اأنت للنوم، �صاأغت�صل واأعد الفطور لنف�صي. 	 

اهتمي بنف�صك »يا�صمي« اأ�صبحت عائمة داخل منامتك من قلة الطعام.	 

ال تقلقي ت�صبحني على خري.	 

ثيابي..  واأبدلت  تناولت طعامي  فطوري،  واأعد  الأغت�صل  واجتهت  تركتها   
انتقيت اأحد الف�صاتني التي عدت بها من لندن بـاللون ال�صماوي الرائع وبخ�صر 

مرتفع وارتديت معه قبعة، وتركت �صعري ين�صدل اأ�صفل منها.

 انطلقت للعمل، كانت ال�صاعة ال�صاد�صة �صباًحا والطرقات ال تزال خاوية 
من املارة، اأدرت حلني املف�صل واأنا اأراقب قطرات املطر املت�صاقطة، ووددت 

اأن اأرق�س حتت الغيوم واملطر. 

 توقفت عند حمل العم »را�صد«. 

�صباح اخلري. 	 

�صباح اخلري »يا�صمي« اأنت مبكرة هذا ال�صباح.	 

نعم، هرًبا من الزحام.	 

�صباح اخلري »نارميان« من ف�صلك اأعدي طلبي املعتاد.	 

القهوة،  الفطور وكوب  اأنتظرها لدقائق، عادت وهي حتمل علبة   جل�صت 
النقود بجيب مئزرها وانطلقت و�صط اعرتا�صها هي والعم »را�صد«،  و�صعت 

كان يرف�س اأن اأقوم بدفع ثمن الطعام.

اإيجار   منذ بداأت معرفتنا تتوطد وعلمت ما يعانيه ب�صبب الغالء وزيادة 
اأو  اإعداد الطعام اخلا�س باأي اجتماع  اأمر  اإليه  املحل، فكرت يف حل واأوكلت 
واأ�صبح  للمحل،  دعاية  مبثابة  وكان  ذلك  �صاعده  املوؤ�ص�صة،  تقيمها  منا�صبة 

بعدها يعاملني باألفة وود مثل »نارميان« حفيدته.
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 و�صلت اإىل املوؤ�ص�صة، واجهت �صعوبة يف �صف ال�صيارة كالعادة رغم خلو 
اأتلفت مييًنا  والفطور ورحت  العمل  اأحمل حقيبة  واأنا  واأخرًيا غادرتها  املكان 

وي�صاًرا خوًفا من جمنون اآخر يف�صد �صباحي.

 و�صلت اإىل مكتبي يف �صالم ودون حوادث، كانت ال�صاعة ال تزال ال�صابعة، 
حا�صوبي  اأخرجت  املبكر،  بالو�صول  نف�صي  هّناأت  الوقت،  من  الكثري  لدي 

النقال، اأثناء تناويل الفطور. 

 اأنهيت ا�صتكمال امللفات اخلا�صة باالأطفال دون اخلام�صة، واأ�صفت حالة 
الطفل االأ�صرية مع بيان حالته النف�صية، ترك يل »د/ با�صم« فو�صى ال تنتهي 

داخل ق�صم التاأهيل النف�صي. 

 اأفقت على طرقات الباب: 

تف�صل. 	 

�صباح اخلري »اأ/ يا�صمي«. 	 

�صباح اخلري »د/ يو�صف«، تف�صل. 	 

 يا اهلل هل يزداد و�صامة يوًما عن يوم، كان ي�صع عطًرا جذاًبا من خال�صة 
باللون  بنطال  مع  الداكن  االأحمر  من  خفيًفا  �صوفًيا  بلوفًرا  ويرتدي  الورد، 

الرمادي الغامق، اأوقفني عن حتديقي فيه.

اإحم اإحم.. 	 

قلت حماولة اإخفاء خجلي اأمامه:

معذرًة �صردت يف اأمر بخ�صو�س احلاالت التي �صتتوىل االإ�صراف عليها.	 

اأ�صركيني يف االأمر لو اأمكن يا اأ�صتاذة.	 
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ح�صًنا ال اأدري ما هو االأف�صل، هل نبداأ برتتيب امللفات وفق الهجاء اأم 	 
على ح�صب درجة ا�صتجابة كل حالة للعالج؟

اأرى اأن االأف�صل هو ترتيبها وفق درجة اال�صتجابة.	 

ح�صًنا »د/ يو�صف« �صاأبداأ. 	 

 ات�صلت بالبوفية وطلبت كوبني من القهوة ال�صوداء اأحدهما دون �صكر.. 
عادتي ال�صيئة اأنني اأن�صى اأخذ راأي االآخرين. 

 رمقني »د/ يو�صف« بنظرة نافذة مع بع�س اال�صتغراب لكن مل يعلق. 

هذه ملفات احلاالت حتت �صن خم�س �صنوات التحق اأغلبهم بالنظام 	 
الدرا�صي داخل املوؤ�ص�صة اإىل جانب عملية التعديل ال�صلوكي. 

 قمت بن�صخ امللفات على �صريحة نقل البيانات وناولته اإياها، اأخرج جهاز 
احلا�صب اخلا�س به واأو�صلها. 

 طماأنته بخ�صو�س وجود مكتب خا�س به اأثناء عمله:

�صن�صطر للعمل مًعا يف مكتبي اإىل اأن ننتهي من تنظيم امللفات وينتهي 	 
ترتيب املكتب اخلا�س بك يا »د/ يو�صف«.

ح�صًنا لي�س لدي م�صكلة يف هذا. 	 

 عاود الرتكيز يف امللفات.

يف  التطلع  على  يجربين  اأمر  هناك  اإليه،  النظر  اأطلت  الثانية  وللمرة   
مالحمه، رمبا بروز عظام وجنتيه، كان ميتلك جاذبية حمببة وزادت ذقنه 

النابتة من و�صامته، لكّن احلزن املر�صوم على مالحمه يعكر �صفوها.

 رفع »يو�صف« راأ�صه اأثر طرقات عامل البوفية على الباب، �صبطني متلب�صة 
مبراقبته:
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تف�صل �صعها على املكتب. 	 

 ت�صاغلت بالعمل هرًبا من عني »يو�صف« التي �صبطتني، عاد للرتكيز يف 
�صا�صة حا�صوبه ووا�صل عمله، وعدت اإىل ترتيب امللفات.

 انت�صف النهار وما زلنا مل ننتِه من ترتيب امللفات ومراجعتها.

 رفع راأ�صه اأخرًيا:

من 	  انتهيت  التي  اخلا�صة  احلاالت  على  املرور  اأود  يا�صمي«  »اأ/ 
مراجعتها اليوم.

ح�صًنا، ما راأيك اأن نقوم بهذا االآن يا دكتور. 	 

جيد يا اأ�صتاذة.	 

ح�صًنا احتفظ باأ�صماء احلاالت التي اأنهيتها.	 

)كانت معظم احلاالت التي اطلع عليها »يو�صف« دون الـخام�صة واأغلبهم 
يف  وت�صتت  النوم  ا�صطرابات  انطوائية،  اجتماعي،  رهاب  حاالت  من  يعاين 
الرتكيز، �صاهمت هذه العوار�س يف تاأخر النطق والتفاعل االجتماعي لديهم(. 

ح�صًنا اأنا م�صتعد.	 

الدرا�صية  العملية  تتم  حيث  املقابل  املبنى  اإىل  الدرج  عرب  ا�صطحبته   
داخل املوؤ�ص�صة، و�صلنا للطابق االأول، دلفت اإىل مكتب »اأ/ حنان« االأخ�صائية 
اأنه  واأخربتها  يو�صف«،  »د/  وبني  بينها  �صريًعا  تعارًفا  واأجريت  االجتماعية 

اأ�صبح امل�صرف على ق�صم التاأهيل النف�صي والتعديل ال�صلوكي.

 وبعد اأن تبادال التحية، بادرتها: 

واأنا 	  االأ�صماء  قائمة  وناولتها  احلاالت،  هذه  مقابلة  يود  يو�صف«  »د/ 
اأوا�صل: من ف�صلك اأر�صلي يف طلبهم بالرتتيب.
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ح�صًنا وهو كذلك »اأ/ يا�صمي«. 	 

�صاحبة هذا  اأعرف جيًدا  املكتب،  باب  اأمام  تعلو  ال�صجة  وبداأت  دقائق   
ال�صوت الرنان »�صاندي« طالبة مراهقة مل تتخَط ال�صاد�صة ع�صرة من عمرها، 
تعاين من اإهمال االأهل وجتاهلهم التام وتبحث عن ال�صعور باالهتمام ب�صتى 
متكررة  حماوالت  مع  املخدرات  عامل  يف  دخولها  اإىل  االأمر  و�صل  الو�صائل، 

الإيذاء نف�صها.

 كنت اأتابع حالتها مع الطبيب املخت�س، واأتابع تعامل املدر�صني معها. 

والطول  القامة  متو�صطة  الب�صرة  بي�صاء  مراهقة  و�صلت احلجرة  اأخرًيا   
اأذنها  من  بداية  بالفو�صى  هيئتها  وتعج  متوهج،  قرمزي  ق�صري  �صعر  ذات 
كنزتها  مع  �صاقيها  يواري  يكاد  ال  ممزق  ببنطال  وانتهاًء  باالأقراط  املمتلئة 

ال�صوفية التي تظهر اأكرث مما تخفي.

 اأح�صرتها مدر�صة اللغة العربية وهي يف حالة ع�صبية �صديدة.

تف�صلي »اأ/ منال«، �صاندي رجاًء انتظريني اأمام املكتب.	 

 �صاحت »�صاندي« معرت�صة: 

اأنا مل اأرتكب �صيًئا �صدقيني »يا�صمي« مل اأكد اأدخل الف�صل حتى بداأت 	 
»اأ/ منال« يف ا�صطهادي.

 قاطعتها قائلة: 

»اأ/ 	  مع  االأمر  اأنهي  حتى  وانتظريني  للخارج  هيا  »�صاندي«  االآن  لي�س 
منال«.

ولكن.. 	 

 قاطعتها يف حزم، فخرجت وهي ترمقني بغ�صب.
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ماذا حدث »اأ/ منال«؟ 	 

ثياب »�صاندي« ال تليق مبوؤ�ص�صة تعليمية، وت�صببت بلفت انتباه زمالئها 	 
و�صخريتهم منها، واأثارت الفو�صى منذ و�صولها وعطلتني عن الدر�س. 

 رمقتها بتفح�س، اأعلم جيًدا اأن »اأ/ منال« ال تطيق »�صاندي« وتطلق على 
ثيابها عرًيا وتربًجا.

»اأ/ منال« ال �صاأن للموؤ�ص�صة بهذا نحن ال نحاكم الطالب على طريقتهم 	 
يف انتقاء ثيابهم.

اأن تو�صع الئحة ب�صروط الزي داخل املوؤ�ص�صة 	  لكن »اأ/ يا�صمي« يجب 
منًعا للفو�صى التي حتدث داخل ال�صف وتعيق املدر�س مثل ما حدث 

االآن.

نعم، اأوافقك الراأي بخ�صو�س هذا االأمر »اأ/ منال« لكن هنا موؤ�ص�صة 	 
تعديل �صلوكي باملقام االأول و»�صاندي« مري�صة لدينا وتتعمد فعل كل ما 
يلفت االأنظار اإليها، كان عليك جتاهل االأمر وال�صيطرة على الطالب 
بحزم متاًما كما لو كانت الفو�صى ب�صبب اختالف على لعبة كرة القدم 

مثاًل.

 زفرت بحنق:

وقت 	  من  تبقى  مبا  الأحلق  �صاأذهب  يا�صمي«  »اأ/  لوقتك  �صكًرا  ح�صًنا 
املحا�صرة. 

منهم،  املراهقني  فئة  خا�صًة  للطالب  �صيئة  قدوة  تراين  اأنها  جيًدا  اأعلم 
�صمعت تعليقها هذا باأذين عند اأول يوم با�صرت فيه العمل، لذا مل اأعباأ نهائًيا 

برد فعلها.
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 ما يهمني حًقا هو جناح عملية تعديل ال�صلوك للطالب لدينا واإنقاذهم من 
االنحراف، وجتنيبهم اإيقاع االأذى بالنف�س واالآخرين. 

ويريدون  الب�صرية،  النف�س  اختالف  طبيعة  يدركون  ال  منال«  »اأ/  اأمثال   
فر�س اآرائهم على اجلميع دون معار�صة. 

االأزل  منذ  الكون  بها  ي�صري  التي  والقوانني  الطبيعة  يخالف  االأمر  هذا   
فاالختالف هو الو�صع الطبيعي بني الب�صر، وقبول االآخر والرتفق به هو جوهر 
عملية التغيري ال�صلوكي، اأما الرف�س �صيجعل الطالب يقاومون عملية التغيري 

حتى لو كان فيه م�صلحتهم. 

»اأ/ حنان« رجاًء اطلبي من ال�صكرتارية اإح�صار »�صاندي«.	 

 دخلت »�صاندي« غا�صبة، و�صفعت باب املكتب يف �صجة.

تف�صلي يا اآن�صة »�صاندي«.	 

 قلتها بنربة عتاب اأدركتها هي وجل�صت اأمامي وبدت اأكرث هدوًءا، بادرتها:

ماذا حدث يف الف�صل يا »�صاندي«؟ 	 

املخلوقة ال�صنيعة »منال«... 	 

 قاطعتها بحزم:

عديل من اأ�صلوبك يا »�صاندي« اإن اأردت موا�صلة احلديث. 	 

 اأجابتني بتذمر: ح�صًنا. »اأ/ منال« بداأت ا�صطهادي كالعادة منذ و�صلت 
اإىل ال�صف.

كيف؟ رجاًء اأخربيني باالأمر مبا�صرًة »�صاندي«. 	 
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دخلت اإىل القاعة وبادرت باالعتذار عن تاأخري من »اأ/ منال«، اأذنت 	 
بال�صخرية  »جا�صر«  وبادرين  املعتاد  مكاين  اإىل  و�صلت  بالدخول،  يل 
والبذاءة، مل األتفت اإليه لكنه ظل يوا�صل التفوه بكلمات ال تليق، تدخل 

»�صيف« الإيقافه وعال �صياحهما، وانتبهت »اأ/ منال«. 

واأين كانت »اأ/ منال« منذ البداية يا »�صاندي«؟ 	 

اأوراق 	  بت�صويب  منال«  »اأ/  عنا  وان�صغلت  املطالعة،  موعد  هو  اليوم 
اختبار االأ�صبوع املا�صي.

ح�صًنا يا »�صاندي«، عودي للقاعة االآن يكفي ما فاتك. 	 

 �صـاحت يف ا�صتنكار وبنربة اتهام:

اأهذا كل �صيء! 	 

ال، غًدا �صاأح�صر »جا�صر« اإىل مكتبي واأجل�س معه، اأنا م�صغولة اليوم، 	 
لكن جل�صت معك رغم هذا، مل اأكن الأوؤجل لقاءك اإىل الغد.

ح�صًنا �صكًرا لك يا »يا�صمي«.	 

 منحتني ابت�صامة �صافية وقد �صرها اهتمامي بها، وعدم تاأجيل احلديث 
اأرى  اأحبها رغم الفو�صى التي تت�صبب بها،  معها للغد، يف حقيقة االأمر كنت 

فيها جزًءا مني، كنت اأعاين مثلها يف املا�صي من افتقاد االهتمام.

 التفت اإىل »د/ يو�صف«، كان يتابع ما يجري دون تدخل، بادرته باالعتذار: 

اأعتذر عن هذه العطلة يا »د/ يو�صف«، لكن راأيت اأنها فر�صة لتتعرف 	 
بـ»�صاندي« على الطبيعة. 

فكرة 	  اأعطاين  االآن  حدث  ما  النهاية،  يف  بها  �صاألتقي  كنت  عليك  ال 
وا�صحة عن �صخ�صية »�صاندي«. 
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ح�صًنا �صاأتركك االآن تبا�صر لقاءك مع االأطفال، اأعتذر جًدا عن عدم 	 
تاأخرت،  وقد  جدد  موظفني  مع  مقابالت  لدي  التواجد،  على  قدرتي 

�صاأنتظرك يف مكتبي.

ح�صًنا �صاأحلق بك عندما اأنتهي.	 

 عدت اإىل مكتبي وطلبت من مكتب اال�صتقبال اأن ير�صل املتقدمني ل�صغل 
وظيفة ملقن اللغة االإجنليزية، اأو�صك اليوم على نهايته ومل اأجنز �صوى القليل 

من العمل املتكوم فوق راأ�صي.

كل من  لكن  املواعيد،  وتنظيم  املكتب  اإدارة  ت�صاعدين يف  ملوظفة  اأحتاج   
�صبق ووظفتهن للعمل معي اأثرن جنوين ومل اأجد من تتحمل اال�صتمرار معي، 
م�صكلة الن�صيان و�صقوط املواعيد والتفا�صيل ال�صغرية من راأ�صي، جعل العمل 

معي كارثًيا.

الباب، وتالها  اآخر مقابلة، عندما قاطعتني طرقات  باإجراء  اأقوم   كنت 
ظهور »د/ يو�صف«. 

مرحًبا يا دكتور هل انتهيت؟ 	 

نعم، قمت مبقابلة قائمة احلاالت التي حددناها.	 

رائع، هل ميكنك انتظاري قلياًل؟	 

ح�صًنا، يا اأ�صتاذة.	 

 قالها وم�صى يجمع اأوراقه من على الطاولة.

 اأنهيت املقابلة واأنا يف حالة مزاجية �صيئة، مل اأجد بني كل املتقدمني من 
االإجنليزية، كل منهم  اللغة  اإتقان  اإىل جانب  والعلمية  الرتبوية  لديه اخلربة 

يظن اأنه يجود بنف�صه وي�صحي من اأجل املوؤ�ص�صة.
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 اللعنة، ما هذا الكم من الغباء، اللعنة، اأغبياء، غباء مركب، اأين ذهبت 
عقول هوؤالء؟ كيف تخرجوا من اجلامعة، من الغبي الذي وافق على منحهم 

�صهادة درا�صية.

 اقرتب »يو�صف« من املكتب وهو يردد واحد.. ثالثة.. خم�صة.

 توقفت عن ال�صب، �صددت له نظرة غا�صبة مع عالمات ا�صتفهام، و�صاألته 
با�صتنكار:

نعم؟	 

�صبة 	  كل  ل�صانك،  اأح�صاها  التي  الذنوب  اأجمع  اأ�صتاذة  يا  �صيء  ال 
وجهتيها اإىل اأحدهم حتت�صب ذنًبا عليك. 

 خجلت من الرد عليه. 

 اأكمل هو: ا�صتغفري. 

 وافقته: ح�صًنا يا »د/ يو�صف« �صكًرا لك. 

 وا�صلت احلديث:

»د/ 	  املوؤ�ص�صة  مبدير  لالجتماع  ونذهب  اأغرا�صي  �صاأجمع  حلظات 
حممد« كما اتفقنا اأم�س. 

ح�صًنا، يا اأ�صتاذة اأنا بانتظارك.	 

 ال اأدري مل �صعرت باالرتياح حلديثه، على الرغم اأنه مل يكن �صوى مالحظة 
عابرة. 

 جمعت اأغرا�صي وخرجنا من مكتبي.
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املفتاح 	  على  نح�صل  غًدا  املقابلة،  بالغرفة  دكتور  يا  هنا  يقع  مكتبك 
اخلا�س بك من »اأ/ جمدي« وت�صتلم كارنية العمل.

 متتم بهدوء: اإن �صاء اهلل.

 )�صردت: يا اهلل متى تنتهي امللفات العالقة بيننا وينتقل اإىل مكتبه، قربي 
منه يثري ارتباكي(. 

هل �صنكمل ال�صري! 	 

هاه، اأعتذر عن �صرودي يا دكتور، هيا بنا املكتب يقع بالطابق االأخري. 	 

 �صعدت الدرج قفًزا وحلق بي مرغًما.

هل امل�صعد معطل يا »اأ/ يا�صمي«.	 

ال يا »د/ يو�صف« اأنا ال اأجيد التعامل مع امل�صاعد. 	 

 رمقني بنظرة ا�صتغراب ووا�صلنا �صعود الدرج. 

 و�صلنا ملكتب »د/ حممد«، رحب بنا.

»د/ حممد« اأعرفك بـ»د/ يو�صف«. 	 

اأهاًل و�صهاًل تف�صال.	 

ما نوع قهوتك يا »د/ يو�صف«، اأم تف�صل م�صروًبا اآخر؟	 

قهوة بحليب من ف�صلك بدون �صكر. 	 

 اأجاب »يو�صف« وهو يتطلع حول املكتب.

 جتاهل »د/ حممد« �صوؤايل بعك�س ما فعل مع »يو�صف«.
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 حتدثت اإىل نف�صي ب�صخرية: ماذا تف�صلني يا »اأ/ يا�صمي«؟ اأف�صل كوًبا من 
القهوة املخفوقة بنكهة الفانليا، ح�صًنا »يـا�صمي« هامن.

باإخفاء  »يو�صف«  قام  بينما  تهكمي،  من  �صاحًكا  حممد«  »د/  انفجر   
ابت�صامته.

 اأنهينا التعارف على وعد من »د/ حممد« باالجتماع بنا غًدا.

 ناداين »د/ حممد« مرة اأخرى اأثناء توجهي للخارج.

هل 	  عمتك  �صتح�صره  اليوم  اإدارة  جمل�س  اجتماع  هناك  »يا�صمي« 
�صت�صاركيننا؟

ال، �صاأغادر االآن مل اأعد اأقوى على موا�صلة العمل. 	 

واأثناء مروري  اأدراجنا،  اإىل  اأن ودعته، عدنا   واجتهت خارج املكتب بعد 
مبكتب  كانت  التي  الطالبة  بـ»�صاندي«  ا�صطدمت  الثاين  الطابق  اأمام 

االأخ�صائية اليوم. 

ماذا تفعلني هنا يا »�صاندي« بعد موعد االن�صراف؟ 	 

كنت اأبحث عنك »يا�صمي«. 	 

 قلت مازحة ونحن نوا�صل نزول الدرج:

خرًيا، ا�صدميني هيا.. ماذا فعلِت هذه املرة يا »�صاندي«؟ 	 

 جتاهلت الرد ونظرت اإىل »د/ يو�صف« يف ف�صول.

 قدمته اإليها: »د/ يو�صف« م�صرف ق�صم التاأهيل النف�صي وتعديل ال�صلوك. 

 �صاحت بحما�س وهي تتطلع اإليه: حًقا.
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 اأجابها: نعم.

 مدت يدها مل�صافحته وهي تقول: »�صاندي« اأدر�س بال�صف الثاين الثانوي 
و�صديقة »يا�صمي«.

 جتاهل »يو�صف« يدها املمدودة واعتذر موا�صاًل التعارف بها.

 و�صلنا اإىل خارج املوؤ�ص�صة، ودعنا »يو�صف«، واجتهت اإىل �صيارتي، �صاحت 
»�صاندي« بجواري فجاأة:

انظري لقد جاء اإىل العمل وهو يقود دراجة بخارية.	 

 مل اأ�صدق ما قالته »�صاندي«.

 تطلعت بده�صة اإىل حيث ت�صري، نعم حًقا لقد فعلها، لكن كيف هذا، بدا 
يل �صخ�صية رزينة ومتزمتة للغاية، مل اأتوقع هذا االأمر منه.

رمبا ال ميلك ما يكفي ل�صراء �صيارة يا »�صاندي«.	 

 �صاحت »�صاندي« بانبهار:

»يا�صمي« هذه الدراجة تعادل ثمن �صيارة على اأحدث طراز، هذه من 	 
اأ�صهر املاركات.

�صنفعل 	  ماذا  اأخربيني  »�صاندي«  االأمر،  بذلك  مني  اأدرى  اأنت  ح�صًنا 
بك االآن.

نحن اأ�صدقاء، األي�س كذلك »يا�صمي«.	 

ما 	  وهاتي  ال�صيارة  ادخلي  رجاًء  لكن  طبًعا،  اأ�صدقاء  »�صاندي«  نعم 
لديك فاأنا اأت�صور جوًعا وتعًبا. 
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عالقة  هناك  كانت  منزلها،  باجتاه  وانطلقت  ال�صيارة  »�صاندي«  دخلت   
اأين  اإىل جانب  نتنزه مًعا،  املوؤ�ص�صة، وكثرًيا ما  �صداقة جتمعنا داخل وخارج 
تعديل  يف  معها  تقدًما  واأحرزت  الفوتغرايف  الت�صوير  على  بتدريبها  اأقوم 

�صلوكها امل�صطرب.

اليوم 	  وتوعدين  هناك  »جا�صر«  للمنزل،  العودة  اأريد  ال  »يا�صمي« 
باالنتقام. 

االنتقام، مل يا »�صاندي«؟ 	 

الأنني اتخذت جانب »�صيف« يف �صف »اأ/ منال«.	 

اأين عائلتك يا »�صاندي«؟	 

لديهم الليلة دعوة ع�صاء ولن يعودوا قبل منت�صف الليلة. 	 

 نظرت لها يف حرية، فوا�صلت هي حديثها يف اإحلاح:

اإليه ورفاقي 	  اأذهب  اأريد البقاء معك لي�س لدي مكان  رجاًء »يا�صمي« 
متجهون اإىل حفل غنائي وال اأريد الذهاب معهم، الأن »جا�صر« �صيلحق 

بي.

اأين  اأتخلى عنها لكن  اأن  ا ال ميكنني  اأنا متعبة جًدا اليوم واأي�صً  )يا اهلل 
�صاأذهب بها( 

 اأعادتني من �صرودي: ها يا »يا�صمي« هل �صاأبقى معك؟ 

بالتاأكيد يا »�صاندي«. 	 

 �صاحت »�صاندي« وهي تطوق عنقي يف فرح:

ح�صًنا اإىل اأين �صنذهب يا رفيقة؟ 	 
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ال اأدري اأنا منهكة، دعينا منر على �صقتي ونح�صر الطعام من هناك، 	 
لكن قبل كل �صيء اأطلقي �صراح عنقي يا »�صاندي«.

 رحبت بالفكرة للغاية، عدلت اجتاهي اإىل الطريق املوؤدي ل�صقتي، و�صلنا 
ال�صقة وتركتها تطلب مطعم البيتزا، األقيت بج�صدي املنهك على االأريكة. 

 عادت �صاندي وجل�صت جواري بعد اأن قامت بت�صغيل جهاز املو�صيقى على 
اأعلى �صوت.

ماذا �صنفعل يا »يا�صمي« كيف �صنق�صي الوقت؟	 

الطعام 	  �صاأتناول  التعب،  من  مقتولة  اأنا  يا حلوتي  نف�صك  حتدثي عن 
معك واأذهب للنوم وال تزعجيني قبل ال�صاعة العا�صرة. 

هل �صترتكيني وحيدة هكذا؟	 

اأن 	  ال، لديك فيلم فوتوغرايف مل يتم حتمي�صه، اطبعي ال�صور واإياك 
حترقيها.

حًقا، »يا�صمي« اأنت رائعة.	 

املو�صيقى  اأنغام  على  راق�صة  وتتمايل  تقفز  وهي  جواري،  من  ونه�صت   
وتدعوين للنهو�س معها. 

 رف�صُت، فوا�صلت »�صاندي« احلديث:

ما راأيك يف الطبيب اجلديد، هل الحظت ب�صرته البي�صاء وخ�صالت 	 
�صعره الناعمة التي تتبعه اأينما التفت؟

ال، مل اأحلظ يا »�صاندي«، اأنا ال اأتطلع اإىل ال�صباب على قدر االإمكان. 	 

اأنه ال 	  نعم ن�صيت قوانينك ال�صارمة. )قالتها ب�صحك(. هل الحظِت 
يرتدي خامًتا باإ�صبعه.
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ال، مل اأحلظ �صيًئا يا »�صاندي«، كفى مالحظات عنه. 	 

 مل تعباأ مبا قلته واأكملت بحما�س:

وهذا يعني اأنه غري مرتبط.	 

وليكن يا »�صاندي« ما دخلي اأنا.	 

رمبا يحدث بينكما اإعجاب ويتطور اإىل حب وزواج، كالكما يليق باالآخر 	 
يا »يا�صمي« اأنت فاتنة و»يو�صف« و�صيم للغاية. 

 قاطعتها بحزم:

كفى اأوهام يا »�صاندي« هذا ال يحدث �صوى باالأفالم الهندية فقط.	 

مَل يا »يا�صمي«؟ اأرى اأنكما مت�صابهان.	 

»�صاندي«، �صاب مثل »يو�صف« دائًما ما يبحث عن فتاة �صقراء وذات 	 
مالمح غربية.

�صورتي  له  اأر�صلت  يوم  معي  »زياد«  فعله  ما  نف�صي  يف  )تذكرت   
الفوتوغرافية(. 

 مل اأنتبه اإىل ردي اإال متاأخًرا.

 رمتني �صاندي بنظرة ده�صة وبادرتني يف ا�صتنكار:

لكن اأنت فاتنة يا »يا�صمي« �صعرك طويل وب�صرتك برونزية خالبة.	 

 قاطعتها: هيا نرق�س. 

وقفزت من االأريكة، اأطلقت �صراح �صعري، وراح خ�صري يتمايل على اأنغام 
وجعي، كنت اأعو�س بالرق�س رغبتي يف البكاء. 
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علقت »�صاندي« يف انبهار:

»يا�صمي« اأنت كائن هالمي ترق�صني وكاأن ال عظام لديك.	 

ارق�صي كلما زاد الوجع بداخلك، دعي خ�صرك يثاأر مما فعله احلزن 	 
فيك.

 قاطعنا �صوت جر�س الباب. 

 كان عامل تو�صيل البيتزا ح�صر، �صددت الفاتورة، وجل�صنا اأنا و»�صاندي« 
نتناول البيتزا وامل�صروبات الغازية، انتهيت من الطعام واجتهت لغرفتي.

 نادتني »�صاندي«:

»يا�صمي«، هل ميكن اأن اأ�صتعري األوان الر�صم؟ 	 

ح�صًنا »�صاندي« لكن حذار من اإثارة الفو�صى مثل كل مرة. 	 

v





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

)انــهــيـــار(

ذهبت اإىل حجرتي ومعي دفرتي و�صحبت نف�صي اإىل املا�صي.

 مل ينقطع حديثي مع الطبيب على موقع التوا�صل االجتماعي خالل هذه 
الفرتة، كنت اأر�صل اإليه ا�صتف�صاًرا جديًدا كل ليلة، ويجيبني بطول بال. 

 ا�صتيقظت من نومي فزعة، بعد حديثي مع الطبيب، راأيت يًدا �صوداء متتد 
اأنقذي  »حور«  يا  اهـــــربــي  نداءه:  يوا�صل  وال�صاب  بقوة،  وتطوقها  اإىل عنقي 
نف�صك. حاولت تخلي�س نف�صي لكن �صاحب اليد امللتفة على عنقي كان اأقوى 

مني.

اإىل املطبخ،   �صعرت باجلوع الأول مرة منذ فرتة، تركت غرفتي واجتهت 
و�صعت  غرفتي،  اإىل  وعدت  مقرم�صات،  وكي�س  غازية  مياه  زجاجة  تناولت 

احلا�صوب بجواري ودلفت اإىل �صفحة التوا�صل االجتماعي. 

 بداأت حمادثة مع الطبيب:

ال�صالم عليكم، اأعتذر عما بدر مني البارحة، مل اأقو على طنني االأفكار 	 
املتوا�صل  اإزعاجي  على  اعذرين  النوم،  اإىل  بحاجة  وكنت  راأ�صي،  يف 

لك، واإهداري وقتك.

اأم�صيت النهار بني القراءة وت�صفح موقع التوا�صل االجتماعي، جاء رد   
الطبيب على ر�صالتي يف امل�صاء:
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ال 	  الراحة،  اإىل  حاجة  يف  كنت  ا  اأي�صً اأنا  عليك  ال  ال�صالم،  وعليكم 
تهدري  مل  واأنت  م�صاعدتي،  وعر�صت  عليك  تطفلت  من  اأنا  تعتذري 

وقتي هذا واجبي، دعينا نكمل احلديث.

 هل اأوا�صل احلديث بعد زلة ل�صاين املا�صية اأم اأن�صحب، مَل ال اأوا�صل ع�صى 
اأن ي�صاعدين على اإيجاد حل، ال داعي للخوف منه هو ال يعرفني واحلديث بيننا 

متوقف على »يامن« فقط.

 عاود املرا�صلة: اأنت هنا اأختي؟ 

نعم معك يا دكتور. 	 

هل نكمل؟	 

 نعم، تف�صل.

مع 	  تتطابق  ناق�صناها  التي  ال�صخ�صيات  اأمناط  هل  �صوؤال..  لدي 
ال�صخ�س الذي حتدثنا عنه البارحة؟

اأنانية 	  اأنني �صخ�صية  نعم كلها فيما عدا �صخ�صية ال�صحية، هو يرى 
وا�صتغاللية، لكن اأنا ال اأ�صعر اأن �صخ�صية ال�صحية تعرب عني.

�صخ�صية ال�صحية ال تنطبق عليك بالفعل. 	 

اأود اإطالعك على اأمٍر ما، رمبا ي�صاعدك على فهم �صخ�صية خطيبي.	 

ح�صًنا تف�صلي اأختي.	 

 يف حلظة ت�صرع اأر�صلت اإليه ن�صخة من حمادثات »يامن« مع »�صذى«.

 تاأخر يف الرد و�صجت راأ�صي بالظنون، هل �صي�صل اإىل »�صذى« ويخربها 
فتخرب »يامن«؟ هل �صيجعلني اأدفع ثمن ت�صرعي هذا؟!
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لعنة اهلل  بي؟  وفعله  اإال  موؤذًيا  �صيًئا  »يامن«  ترك  وهل  اأفقت من هلعي،   
على �صعفي اأمامه، يفرت�س اأن يخاف »يامن« من معرفتي بهذه املحادثة ولي�س 

العك�س. 

من 	  وهو  بالفعل  عليه  تنطبق  ال�صخ�صية  اأمناط  فوًرا،  تركه  عليك 
�صخ�صية  �صكل.  باأي  اإيذائك  عن  يتوانى  ولن  ال�صادية،  ال�صخ�صيات 
ال�صحية ال تنطبق عليك هذا هو �صبب رغبته يف تدمريك، اهربي منه 
وال ت�صتمري يف هذه الزيجة، اإذا متكن من الو�صول اإليك لن يرتكك اإال 
مدمرة، اأنت جمرد حتٍد بالن�صبة اإليه اإما اأن يح�صل عليك اأو يق�صي 

عليك.

نعم لكن »يامن« يحبني.	 

حبه لك مر�صي وعنيف، ا�صمعي ن�صيحتي وابتعدي عنه.	 

 اأر�صلها الطبيب، ومالأ ال�صجيج راأ�صي، اأهرب اإىل اأين.. اإىل من؟

اإىل اأين اأهرب اأنت ال تعرف و�صعي، لي�س لدي مكان اأذهب اإليه، وال 	 
�صاأ�صبح وحيدة متاًما  ابتعدت عن خطيبي  ولو  اأجلاأ،  اإىل من  اأعرف 

واأنت ال تعرف مرارة الوحدة التي اأجترعها.

اأن ت�صبحي وحيدة اأف�صل من اأن يدمرك، هناك اأ�صياء داخل االإن�صان 	 
لو ذهبت ال تعود مرة اأخرى، ا�صتعيني باهلل واف�صخي اخلطبة.

هذا قدر اهلل، »يامن« هو بالئي.	 

هذا 	  دفع  عليك  فيجب  اهلل،  من  ابتالء  هذا  خطيبك  اأن  فر�صنا  لو 
االبتالء والفر�صة ما زالت موجودة اأمامك، ا�صتعيني باهلل و�صيعو�صك 

خرًيا اإن �صاء اهلل.

 اأي�صخر مني؟ حتًما هو ال يعرف احلقيقة التي اأعاين منها.
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 اأر�صلت اإليه:

وال 	  منبوذة  قبيحة  ب�صعة  اأنا  دكتور،  يا  �صحيح  عني  خطيبي  حديث 
من  بالزواج  �صري�صى  من  الغري،  اأمام  الت�صرف  اأو  احلديث  اأح�صن 

ف�صيحة مثلي؟

�صخ�صية 	  هذا  »يامن«  باالأم�س،  فيه  تناق�صنا  ما  ت�صتوعبي  مل  اأنت 
نرج�صية و�صادية ولذته الوحيدة هي ال�صيطرة عليك وحتطيمك.

حتطيمي... اأنا حمطمة بالفعل منذ ميالدي، لن يجد »يامن« ما يدمره، 
والدي �صبقه وحطم كـل �صيء. 

البقاء  انتبهت على ر�صالٍة من الطبيب �صاألني: هل ما زلِت م�صرة على   
معه؟

من 	  اأف�صل  املهني  حديثه  بوجوده،  تعلقت  اأنا  اأخرى،  حلول  لدي  وهل 
اأنا  العزلة،  من  اأف�صل  و�صيطرته  بي، جنونه  املحيط  املطبق  ال�صمت 

�صاأغري نف�صي من اأجله، نعم لن اأعار�صه بعد اليوم و�صاأطيعه دوًما.

هل تظنني اأنه �صين�صى رف�صك القدمي له، اأعيدي قراءة املحادثة، لقد 	 
اعرتف اأنك تغريِت بالفعل ومع هذا �صيوا�صل تدمريك، قوة �صخ�صيتك 

وا�صحة اأمامه حتى اأثناء خ�صوعك لذا لن يتوقف عن اإيذائك.

ا يف كل احلاالت لن يرتكني، يف اآخر مكاملة 	  اأي�صً ولو تركته �صيوؤذيني 
بيننا اأخربين اأنه �صيقدم على قتلي لو فكرت يف هجره اأو التخلي عنه. 
يف اآخر زيارة له �صارحته اأنني اأفكر يف االنف�صال عنه النعدام التوافق 

بيننا، رفعني عن االأر�س واأطاح بي وتركني فاقدًة الوعي. 

 اأجابني:
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احلديث على املحادثة غري جمٍد، رجاًء اأر�صلي رقمك واأق�صم اأين لن 	 
اأ�صيء اإليك، االأمر يحتاج اإىل حمادثة �صوتية. 

خيانة  هذا  �صيعد  رقمي،  واأر�صلت  وافقت  اإن  اأفعل،  ماذا  اأعرف  مل   
و�صيحا�صبني اهلل عليها، اأغلقت حا�صوبي وتركت موقع التوا�صل االجتماعي.

 ق�صيت اأياًما وليايل واأنا اأفكر يف حديثي مع الطبيب، اأدركت االآن حقيقة 
»يامن« لكن ما اجلدوى لي�س لدي من يحميني منه لو تركته، هذا هو ابتالئي 

و�صاأ�صرب.

 عند هذه النقطة �صّج راأ�صي بالت�صاوؤل من جديد، اأين اهلل يف كل ما يحدث 
حويل؟! اأين اهلل من وحدتي؟

منذ  له  تعر�صت  �صيء  كل  حتّملت  اأنا  هذا،  بخطيبي  اهلل  ابتالين  مَل   
طفولتي، مل اأ�ْصُك يوًما، كنت اأ�صرب، مل اأر والدتي يوًما، وحرمني والدي من 
القرب منه، واأخرًيا فقدت جدي وجدتي، مل كل هذا يا اإلهي؟! اإن مل يكن بك 

غ�صب علّي فال اأبايل.

مل  وحرمان،  عزلة  طول  بعد  يل  احلياة  ابت�صامة  هو  »يامن«  اأن  ظننت   
اأعرف اأن احلياة متقتني اإىل هذه الدرجة، اأنا مل اأجربه على االرتباط بي فلَم 

يعايريني االآن ب�صكلي؟ مل اأّدِع يوًما اأنني �صيخة.

 اأنا بالكاد اأ�صلي واأ�صوم واأحفظ وردي، مَل مل يرتكني على حايل هذه؟ اأنا 
اأخرى  اأن يتحدث عني ب�صوء مع فتاة  التدين  اأمنعه من االلتزام، هل من  مل 

ويخطط الأذيتي؟

 العجيب لي�س ما يفعله »يامن«، العجيب هو ما اأفعله يف نف�صي، هناك رغبة 
داخلي يف البقاء معه رغم االأذى الذي ي�صببه يل، ال اأدري ما �صببها.. هل حًقا 
خويف من الوحدة هو �صبب بقائي مع جمنون مثل »يامن« اأم اأنني اأدمنت اإيذاء 

نف�صي على يد »يامن«.
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 وبداأت نوبة انهيار، كنت اأبكي واأنتحب ويعلو �صراخي ون�صيجي، والأول مرة 
اأبوح بكل االأمور التي حاولت دفنها داخلي منذ طفولتي حتى حلظتي البائ�صة 

هذه. 

 اأكان دعـاوؤهـا ال يـرفع اأم ذهـبـت كـل �صـلواتهـا �صـدى، اأو رمبـا قلبهـا مل 
يـكن يـومـًا خـا�صعـًا فنجهـا يـا اهلل. 

الطعام،  تناول  معدتي  تاأبى  وحيدة،  غرفتي  يف  طويلة  اأياًما  ق�صيت   
ويجافيني النوم، واأنتحب حتى تورمت عيني، وبح �صوتي من ال�صراخ، عادت 

الدادة من عطلتها وفوجئت بحايل، ات�صلت بعمتي واأخربتها عن حالتي. 

زجاجية،  عار�صة  داخل  حب�صوه  عر�س  كتمثال  وحيدة،  اأين  اأ�صعر  كنت   
اإىل  اأنظارهم  يلفت  اأن  املارة ويحاول عبًثا  يتاأمل  وتخلوا عنه وتركوه وحيًدا، 
وجوده، وعندما جنحت يف لفت اأنظار اأحدهم قام بتحطيمي وق�صى على بقايا 

�صربي. 

و�صعري  الق�صرية  مبنامتي  ال�صتقبالها  فذهبت  عمتي  مبجيء  علمت   
امل�صعث، كانت االأر�س متيد بي والدوران ي�صرب راأ�صي، وبداأ ج�صدي يثاأر مني 

الإهمايل تناول الطعام.

و�صقطت من  الدوران  بي  ا�صتد  ال�صكل،  بهذا  الدرج �صار طوياًل  بال  ما   
الدرج، جاءت عمتي على �صوت �صقوطي.

التخلي  م�صاركتها يف  على  األومها  مفهوم، رحت  بكالم غري  اأهذي  كنت   
عني مثل اجلميع، كنت اأرجتف واحلرارة ت�صع من ج�صدي، وخرجت من دائرة 

الوعي.

بالدورة  حاد  هبوط  جراء  الوعي  فقدت  اأين  اأدركت  بامل�صفى،  واأفقت   
الدموية، الفح�س الطبي اأظهر اأن لدي �صعًفا يف ع�صلة القلب، ونق�س ن�صبة 
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م�صتوى  انخفا�س  جانب  اإىل  الكثرية  الفيتامينات  وبع�س  احلديد  عن�صر 
ال�صغط وال�صكر يف ج�صدي.

 عاتبتني عمتي على ما اأفعله بج�صدي و�صحتي، مَل ال تلوم نف�صها عما فعلته 
بي هي االأخرى. 

 غادرنا امل�صفى وتفكريي كله مركز يف »يامن«، ماذا لو عرف اأين غادرت 
املنزل، بل ماذا �صيفعل لو ذهب اإىل غرفتي وو�صل اإىل حا�صوبي النقال، �صريى 

�صفحتي ال�صخ�صية اجلديدة وحديثي مع �صباب غريه.

 لعنة اهلل على »يامن« اخلائن، اأنثى غريي كانت �صتنف�صل عنه منذ وقع 
نظرها على ر�صائل خيانته، لكن اأنا عاجزة وغارقة يف ارتباطي املدمر به.

جراء  ارتعبت  ع�صوائية،  كطلقة  وانطلقت  الغرفة  باب  »�صاندي«  فتحت   
اقتحامها املفاجئ خللوتي، اأخرجتني من ذكرياتي ال�صوداء.

يا اهلل! »�صاندي« كم مرة اأخربتك عن طرق الباب.	 

عذًرا »يا�صمي« ن�صيت واعتقدت اأنك تغطني يف النوم. 	 

قوات 	  من  ككـتيبة  هكـذا  غرفتي  اقتحام  يف  احلق  يعطيك  نومي  وهل 
املارينز.

 �صددت يل نظرة بائ�صة من اإحدى النظرات التي تت�صنعها، ابتلعت غ�صبي: 

ماذا هناك يا »�صاندي«؟	 

لدي فرط طاقة ال يحتمل، عادت رغبتي يف تناول املخدر يا »يا�صمي«.	 

اهداأي يا »�صاندي«، �صنخرج طاقتك فوًرا.	 
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نوبات فرط  اعتدت  قد  املخدرات، كنت  تعاطي  االآن يف  يرغب  )اأنا من   
الطاقة التي تنتاب »�صاندي« منذ اأن توقفت عن التعاطي، وبداأت اأعرف كيف 

اأواجه االأمر(.

 اجتهت اإىل خزانة ثيابي، اأخرجت مالب�س ريا�صية يل اأنا و»�صاندي«. 

»�صاندي« هيا ارتدي هذا وا�صتعدي لنم�صي.	 

 اجتهت اإىل ال�صالة ووجدت »�صاندي« قلبت ال�صقة راأ�ًصا على عقب واأحالت 
ال�صالة اإىل مكب نفايات.

 ال اأدري من اأين تاأتي بكل هذا الكم من الورق والزجاجات الفارغة، حتى 
واأعدت  القمامة  ابتلعت غ�صبي وجمعت  ت�صلم من جنونها،  العزيزة مل  كتبي 

ترتيب كتبي داخل املكتبة من جديد. 

 ذهبت اأبدل ثيابي، واأفزعتني »�صاندي« وهي تقرع الباب بنفاد �صرب.

هيا تاأخرنا يا »يا�صمي«. 	 

 خرجت اإليها واأنا اأحاول متالك اأع�صابي واأردد: هلل االأمر، هلل االأمر.

تاأخرنا على ماذا يا م�صيبتي؟	 

 �صاحت:

ال اأدري لكن اأنا �صئمت انتظارك.	 

كاملة 	  ال�صقة  تنظيف  على  �صاأجربك  ما  يوًما  اأغرا�صك،  اجمعي  هيا 
عقاًبا لك على هذه الفو�صى.

 �صحكت »�صاندي« وهي تقفز جتاه باب ال�صقة. 
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وانطلقنا  قدمي  يف  وانتعلته  ريا�صًيا  حذاًء  اأخرجت  ال�صيارة،  اإىل  عدنا   
بعدها يف اجتاه ال�صالة الريا�صية.

 و�صلنا بعدما كدت اأفقد �صيطرتي على عجلة القيادة من اأفعال »�صاندي« 
راأ�صك،  اأدخلي  �صراخي:  وبني  الطريق  بني  انتباهي  وت�صتت  الطريق،  طوال 

اأدخلي ذراعك، كفي عن القفز باملقعد اخللفي.

هيا »�صاندي« و�صلنا.	 

»يا�صمي« مَل وقفِت بعيًدا عن البناية هل �صن�صري كل هذه امل�صافة؟ 	 

لن ن�صري، �صرنك�س هيا »�صاندي«.	 

ق�صيت  مرغمة،  بي  فلحقت  الرك�س،  وبداأت  تذمراتها  و�صط  تركتها   
�صاعتني يف التمرين مع »�صاندي«.

هيا نذهب يا »يا�صمي«، اأنا مل اأعد اأقوى على احلركة رجاًء اأرغب يف 	 
النوم ب�صدة.

ح�صًنا اأبديل ثيابك واحلقي بي يف ال�صيارة. 	 

v
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     »يـــوســف«:

 ا�صتيقظت من نومي فزًعا ب�صبب حلم مزعج راأيت فيه »حور«.

 كانت جتل�س يف حزن وتنتحب وتردد Don’t let me، اأثار احللم �صعوري 
حلم،  جمرد  ولي�س  الواقع  اأر�س  على  اأحدهم  فقدت  وكاأين  والفقد  بال�صجن 

نه�صت من فرا�صي.

 اغت�صلت واأديت �صالتي، واأخرجت ثيابي من اخلزانة ا�صتعداًدا ليوم عمٍل 
املراجع اخلا�صة  اأقراأ يف  الذهاب، جل�صت  الوقت مبكًرا على  جديد، ما زال 

بدرا�صتي.

 اإىل اأن جاء موعد ذهابي، نه�صت وارتديت ثيابي �صريًعا، وانطلقت اإىل 
املوؤ�ص�صة، و�صلت هناك قرب الثامنة. 

من  اأنهته  ما  وناولتني  بي  رحبت  مبكًرا،  العمل  بداأت  »يا�صمي«  وجدت   
ملفات وبداأت العمل، تزايد �صعوري باأنني �صبق وراأيتها، وددت اأن اأ�صاألها هل 

�صبق واأن التقينا لكن منعني احلرج عن اإ�صباع ف�صويل. 

من  انتهينا  التي  االأطفال  حاالت  بع�س  نتفقد  ذهبنا  اليوم  منت�صف  يف   
اأ�صلوب  اأعجبني  الطالبات،  اإحدى  مع  م�صكلة  ب�صبب  قلياًل  تاأخرنا  تفنيدها، 

»يا�صمي« يف تدارك االأمر، اأنهيت عملي بلقاء �صريع مع مدير املوؤ�ص�صة. 

والطالبة  »يا�صمي«  بني  العالقة  انتباهي  لفت  العمل  مغادرتي  اأثناء   
املراهقة، كانت بينهما عالقة �صداقة وود ال عالقة موظفة وطالبة.
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 عدت اإىل منزيل بعد طريق طويل، و�صعدت اإىل �صقة »رفيف«. 

م�صاء اخلري تف�صل يا »يو�صف«.	 

م�صاء اخلري اأختي.	 

مَل مل متر بي قبل ذهابك اإىل العمل يا »يو�صف«؟	 

مل اأرغب يف اإزعاجك يا »رفيف«. 	 

اأنت اأخي ومرحب بك يف اأي وقت، كنت 	  ما هذا احلديث يا »يو�صف« 
اأنتظرك على الفطور.

ال عليك يا »رفيف« تعو�س يف مرة اأخرى.	 

كيف حالك مع الوظيفة اجلديدة يا »يو�صف«؟	 

بداأت ا�صتيعاب نظام العمل واالأمور ت�صري ب�صكل جيد.	 

بالتوفيق يا »يو�صف«، اذهب وا�صتبدل ثيابك حتى نتناول الغداء. 	 

معذرة يا »رفيف« �صاأذهب اإىل التمرين اأواًل.	 

مَل ال ت�صرتيح يا »يو�صف« وتوؤجل التمرين اأنت منهك من العمل.	 

مل اأذهب اإىل التمرين منذ فرتة، �صاأ�صرتيح عند عودتي.	 

ح�صًنا يا »يو�صف« ال تتاأخر �صاأنتظرك. 	 

باأخرى  العمل  مالب�س  اأبدلت  �صقتي،  اإىل  وعدت  »رفيف«  �صقة  غادرت   
تنا�صب التمرين وانطلقت من البناية نحو ال�صالة الريا�صية القريبة.

 اأديت متريناتي وعدت اإىل �صقتي، اغت�صلت وارتديت منامتي، وذهبت اإىل 
�صقة اأختي. 
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م�صاء اخلري يا حبيبتي.	 

م�صاء اخلري يا »يو�صف« تف�صل �صاأعد الع�صاء فوًرا. 	 

هل ترغبني يف امل�صاعدة يا »رفيف«.	 

ال داعي، اأعددت الطعام و�صاأح�صره اإىل الطاولة. 	 

 انتهيت من الع�صاء وجل�صت اأحتدث مع اأختي:

كيف حال اخلالة يا »رفيف«.	 

بخري لكنها ت�صر على ال�صفر غًدا.	 

لكن فيما العجلة مع من �صتذهب؟	 

اأخربتني اأنها ت�صتاق لروؤية ابنتها وعائلتها بالبلدة، و�صياأتي ابن اأخيها 	 
ال�صطحابها يف ال�صباح.

ح�صًنا دعيها وراحتها.	 

اإىل  للذهاب  وا�صتاأذنت  �صاعدتها  الطاولة،  بقايا  جتمع  »رفيف«  نه�صت   
النوم، هرًبا من �صيل اأ�صئلتها حول العمل واملوظفات واأحالمي عن »حور«.

 دلفت ل�صقتي وذهبت اإىل فرا�صي مبا�صرًة وا�صت�صلمت للنوم.

v
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     »يــاســمــي«:

 خرجت »�صاندي« من �صالة الريا�صة ودلفت اإىل ال�صيارة، وا�صتغرقت يف 
النوم اإىل اأن و�صلنا اأ�صفل بنايتها، وّدعتها واأخذت الطريق املوؤدي اإىل �صقتي، 
و�صلت واأنا منهكـة القوى، اجتهت اإىل احلمام، اغت�صلت واأبدلت ثيابي واجتهت 

للفرا�س، مل تكن عمتي عادت من املوؤ�ص�صة بعد. 

من  نه�صت  براأ�صي،  رهيب  وجـع  على  �صباًحا  الثانية  قرابة  ا�صتيقظت   
العودة  وحاولت  الو�صادة  على  راأ�صي  و�صعت  م�صكًنا،  ا  قر�صً وتناولت  فرا�صي 

اإىل النوم لكن متلك مني االأرق، وعادت اأحداث املا�صي متر اأمام عينّي.

 ا�صت�صلمت بعد اأن فقدت رغبتي يف النوم واأخرجت دفرتي..

للمنزل  تو�صيلي  على  اأ�صر  اأن  بعد  »كرمي«  �صيارة  يف  امل�صفى  من  عدت   
يراين  اأن  من  بداخلي  اخلوف  ودب  منامتي،  اأرتدي  كنت  علّي،  واالطمئنان 
حلظة  يف  يظهر  حتى  اأفكاري  يقراأ  كان  هل  اأدري  ال  ال�صكل،  بهذا  »يامن« 

خروجي من ال�صيارة ويراين!

اأمامي ب�صرعة ال�صوء، مل ي�صاألني عن  اإىل غرفتي وظهر »يامن«   و�صلت 
�صبب خروجي هكذا، مل يرتك يل فر�صة ال�صرح، جرين من �صعري وراح يكيل 

يل ال�صربات.

يديه،  بني  من  خل�صوين  �صراخي  �صوت  على  عمتي  ومعه  »كرمي«  جاء   
واأكمل »يامن« عراكه مع »كرمي«، وراح يجلجل ب�صوته وهو يهينني: هل و�صل 
مع  تت�صكعني  الأراِك  عملي  من  اأعود  »حور«.  يا  احلد  اإىل هذا  االنحراف  بك 
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�صاب غريب بثوب ال يليق، هل جننِت؟ ت�صاهلي معك هو ال�صبب، �صيتم زفافنا 
يف اأقرب وقت واأعيد تاأديبك من جديد.

اأنفي  هلع،  يف  يرجتف  وج�صدي  املن�صدة  اأ�صفل  نف�صي  على  مكومة  كنت   
�صدة  من  عليه  الرد  على  اأقو  مل  »يامن«،  �صربات  اأثر  على  وينزف  مدمي 

اإعيائي، لكن عمتي تكفلت بهذا. 

امل�صوؤومة 	  الزيجة  يا حقري، غًدا �صننهي هذه  ان�س زواجك من »حور« 
ونخل�صها منك.

 جن »يامن« و�صاح بجنون: 

اأخرى، 	  مرة  عمتك  اإىل  راأ�صك  �صلمِت  هل  احلمقاء..  اأيتها  »حور« 
االآن  وعادت  وابنه،  زوجها  اأجل  من  املا�صي  يف  لفظتك  اأنها  اأن�صيِت 

لتنهب مرياثك وجتردك من منزلك و�صتلقي بك وحيدة مرة ثانية.

 جنح »كرمي« اأخرًيا يف اإخراج »يامن« من الفيال بعد و�صلة من االإهانات 
والف�صائح، احلقري فت�س يف دفرتي واطلع على اأ�صراري، هذا املجنون مل يرتك 

اإبرة خيط دون اأن يعبث بها.

 �صاعدتني عمتي على النهو�س وو�صعتني يف فرا�صي، واأح�صرت كمادات 
باردة وم�صحت الدم عن اأنفي و�صمدته.

 و�صاألتني عن طبيعة عالقتي بـ»يامن« وهل �صبق واأن قام باإيذائي، تهربت 
من الرد عليها.

تزينه  بج�صد  النوم  يف  وذهبت  املهدئ  واأقرا�س  الدواء  حبوب  تناولت   
كامل ج�صدي  على  يده  ب�صمات  »يامن«  و�صع  والزرقاء،  اخل�صراء  الكدمات 

لكن ب�صكل غري ماألوف.
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 ما جدوى بقائي مع هذا املري�س، لو تزوجت منه حتًما �صاألفـظ اأنفا�صي 
بني يديه و�صيبكي ويحزن على فراقي وكاأّنه مل يت�صبب بقتلي، عالقتنا املري�صة 
من  املزيد  ا�صتيعاب  على  ج�صدي  يقوى  لن  االنف�صال،  �صوى  لها  عالج  ال 

ال�صربات.

 رحت اأردد هذا احلديث لنف�صي، وجانب مني ياأبى التخلي عن »يامن«، ما 
اأفتقده  اأهوى طريقته يف حما�صرتي، تعقبه يل ي�صعرين باهتمام ع�صت  زلت 

على مدار عمري، حتى تفتي�صه يف اأ�صيائي اأجده يثري �صعوًرا باملتعة داخلي.

خيانته  اإىل جانب  علّي،  املتوا�صل  واعتداءه  اإهاناته  اأحتمل  اأعد  لكن مل   
وكذبه، اآه لو ين�صلح حاله. 

 ا�صتيقظت يف امل�صاء على اأمل يجتاح راأ�صي ويحتل ج�صدي باأكمله، جاءت 
عمتي ومعها الع�صاء، تناولت القليل من الطعام حتى اأ�صتطيع تناول دوائي.

قهر  يف  »يامن«  بب�صمات  املو�صومة  وجهي  مالمح  تراقب  عمتي  راحت   
وغ�صب، اأخربتها اأين �صاأعود اإىل النوم، تركتني وم�صت، مل يكن لدي رغبة يف 

النوم لكن اأردت اأن اأبقى وحيدة.

 اأح�صرت حا�صوبي ودخلت اإىل �صفحتي على موقع التوا�صل االجتماعي. 

 وجدت عدة ر�صائل اعتذار من الطبيب، عن طلبه رقم هاتفي، ومل يتوقف 
عن حمادثتي منذ اأن تركته يف اآخر حمادثة.

�صفحة  اإىل  دخلت  املعتاد.  موعدنا  يف  الليلة  �صاأنتظرك  اإليه:  اأر�صلت   
الطبيب ال�صخ�صية وجدت من�صوًرا م�صى عليه اأيام. 

يتقـا�صم  واحًدا  كيـاًنا  وت�صبح  اأج�صـادنـا  فتلتحم  ونتعانق  نلتقي  اأننا  )لو 
القلب، لو اأين اأ�صتطيع الو�صول اإليك وانت�صالك من العزلة، لو اأن دمك ميتـزج 
بـ�صراييني فـ اأحملك داخـل ج�صـدي، وقلبـي ينب�س بـداخلك الأختبئ بني حنـايا 
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عينـي  تبقى  عينـك  غفت  اإن  وعـامله،  وطـنه  بـاالآخر  منـا  كٌل  فيجد  �صـدرك. 
�صمـاء  يف  روحي  تلتقيك  �صهًوا  عينـي  غفت  واإن  وتتـفقدك،  تـرعـاك  �صاهـرة 

احلـلم(.

 يا اهلل، هل ميكن اأن يحدث هذا يف عاملنا، هل ميكن اأن اأجد من يحبني 
مع  الوحيدة  فر�صتي  كانت  »حور«،  يا  جننِت  هل  ال  حتًما  الدرجة؟  هذه  اإىل 

»يامن« وها اأنا اأفقدها.

 ا�صتلمت ر�صالة من »زياد«:

ال�صالم عليكم، كيف حالك؟ و�صلت اإىل املدينة اجلامعية، وا�صتلمت 	 
اأف�صل،  هنا  الو�صع  القادم،  االأ�صبوع  الدرا�صة  �صتبداأ  اجلديد،  عملي 

دعواتك يل باحل�صول على درجة الدكتوراه. 

وعليكم ال�صالم، حمًدا هلل على �صالمتك.	 

�صلمك اهلل، كيف حالك؟ 	 

اأنا بخري، كيف حالك اأنت يا »زياد«؟	 

احلمد هلل. 	 

موفق باإذن اهلل، »زياد« هل الدرا�صة �صهلة؟	 

نعم املناهج غري معقدة، واالمتحانات ب�صيطة، هل تفكرين بالدرا�صة 	 
هنا؟ 

نعم يا »زياد«.	 

وعائلتك هل �صت�صمح بذلك؟	 

�صاأغادر من  اأي عائلة يتحدث  �صوؤاله، عن   عائلتي! �صحكت �صاخرة من 
هذه البلدة واأذهب اإىل مكان ال يعرفني فيه اأحد، وال اأعرف فيه اأحًدا. 
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ال اأظن اأيّن �صاأواجه اأي م�صكلة مع عائلتي.	 

هل �صتتحملني الغربة؟	 

نعم لي�س لدي م�صكلة يف هذا.	 

 تاأخر »زياد« بالرد، وبعد فرتة و�صلتني ر�صالة طويلة منه: 

بتفكريك 	  معجب  اأنا  حريتي،  من  واأنقذتني  قلبي  اأراحت  اإجابتك 
اإعجابي  و�صخ�صيتك منذ بداية حديثنا، كنت دائًما ت�صتحوذين على 
تعّود  اأو  اإعجاب  اأن االأمر جمرد  البداية ظننت  باآرائك وتفكريك، يف 
انتقايل،  ظروف  ب�صبب  حمادثتك  عن  انقطعت  عندما  لكن  وينتهي. 
نظًرا  االأمر  يف  مفاحتتك  يف  وترددت  نحوك  �صعوري  حقيقة  اأدركت 
توافقني  هل  ال�صفر،  من  لديك  مانع  ال  اأنه  مبا  لكن  �صفري،  لظروف 

على االرتباط بي؟ 

 �صدمتني اإجابته، مل اأتخيل اأن يفاحتني يف االرتباط.

لكن اأنت ال تعرفني جيًدا ومل ترين من قبل. 	 

 اأجابني دون تاأخري: 

�صدقِت، اأنا ال اأعرف بياناتك اأو لقبك اأو عنوانك اأو �صكلك، لكن اأعرف 	 
تفكريك واأ�صلوبك يف احلديث واأعرف روحك الطيبة، وردود اأفعالك.

بال�صرب  بداأ  يوٍم غريب!  له من  يا  ا�صتيعاب،  كلماته يف غري  اأقراأ  كنت   
وانتهى بعر�س الزواج من �صخ�س رائع وناجح، لديه اآالف من املعجبني على 
مواقع التوا�صل االجتماعي، لكن هل تراه �صيقبل بي؟ ال، اأفيقي يا »حور« كفاك 

عبًثا، كل ما اأطمع فيه اأن ي�صاعدين على االلتحاق باإحدى اجلامعات هناك.

 �صكت لثواٍن يف انتظار ردي وملا تاأخر جوابي اأكمل: 
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اأما م�صاألة اأن يرى اأحدنا االآخر فهذا اأمر ب�صيط، م�صاألة ال�صكل ال تاأتي 	 
ا ي�صبهه ويعرف  اأن يلتقي االإن�صان �صخ�صً النادر  اأولوياتي، من  �صمن 

كيف يحتويه. 

 متى �صتظهر الكامريا اخلفية وتنتهي هذه املزحة، هكذا خطر يل، هذا 
جمرد »يامن« اآخر ومعاناة اأخرى، ال �صكًرا اأنا نلت كفايتي ومل اأتخل�س بعد 

من تعلقي بـ»يامن«. 

 عاود احلديث قائاًل:

رجاًء �صاحميني على �صراحتي لكنها جاءت بعد طول كتمان، ومل اأعد 	 
اأقوى على اإخفاء �صعوري جتاهك اأكرث من ذلك، كل ما ي�صغلني االآن هو 
معرفة ردك، �صاأذهب اإىل عملي االآن ومعك مهلة للتفكري، فكري جيًدا 

و�صاأكون يف انتظار قرارك.

 امتنعت عن الرد عليه.

 انتبهت اإىل حمادثة Just You، اأر�صل يل:

اأنت هنا اأختي؟	 

 اأجبته: نعم يا دكتور.

كيف حالك؟ ان�صغلت عليك طمئنيني عليك.	 

اأنا احلمد هلل، �صكًرا لك دكتور.	 

اأين كنت الفرتة املا�صية؟ 	 

 كان ي�صتفي�س باحلديث وال�صوؤال عني على غري عادته، مع اأن حديثه معي 
مقت�صب دوًما وال يتخطى حدود االإجابة عن اأ�صئلتي..
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 اأجبته: 

اأنا بخري يا دكتور.. فيما عدا اأين كنت بامل�صفى، وانف�صلت عن خطيبي. 	 

م�صفى! مَل؟	 

 اأجبته �صريًعا: 

هبوط بالدورة الدموية. 	 

اها، حمًدا هلل على �صالمتك، ما هو ال�صبب؟	 

عدم تناويل الطعام ب�صكل جيد لفرتة طويلة، اإىل جانب ال�صهر واالأرق 	 
الدائم.

ملاذا يا اأختي، ماذا حدث لكل هذا؟ 	 

 اأخربته عن »يامن«، عن خويف من االنف�صال عنه، وعن �صعوري الغريب 
باللذة من مراقبته يل وا�صتبداده بي.

نتج 	  اال�صتحقاق  وعدم  بالرف�س  �صعور  لديك  نف�صي،  له عار�س  االأمر 
عنه الرغبة يف اإيذاء الذات.

ماذا؟ هل تق�صد اأين مري�صة نف�صية مثل »يامن«؟	 

تاأهيل 	  ب�صيطة، عدة جل�صات  م�صاألة  ال�صكل هذه  بهذا  لي�س  بالطبع  ال 
نف�صي نبحث خاللها عن �صبب �صعورك بعدم اال�صتحقاق ويتم عالجه.

ال اأرغب بجل�صات نف�صية. 	 

بع�صها، 	  جربِت  واأنت  موؤذية  اال�صتحقاق  بعدم  ال�صعور  نتائج  اأختي 
فكري يف االأمر.
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لن اأجرب �صيًئا اأنا خ�صرت خطيبي اآخر من بقي يل، اأنا بليت بفقد كل 	 
من يقرتب مني اإما باملوت اأو التخلي.

ا على ق�صاء اهلل، اهداأي وثقي اأن اهلل 	  كالمك يعترب نوًعا ما اعرتا�صً
اأنت  معه،  العي�س  ي�صلح  ال  مري�س  اإن�صان  خطيبك  اخلري،  لك  قدر 
داخلك  املوجود  اال�صتحقاق  عدم  �صعور  لكن  منه،  اأف�صل  ت�صتحقني 

يحجب عنك الروؤية ب�صكل وا�صح.

ال يهم، انتهى كل �صيء وانتهيت، اأ�صعت ثالثة اأعواٍم من عمري �صدى، 	 
والنتيجة مل اأح�صل على �صيء.

االأمر مهم، وقد يتطور اإىل رغبة يف اإيذاء نف�صك دون وعي، االأمر ي�صل 	 
اأحياًنا لالنتحار، دعينا نعالج هذا ال�صعور قبل اأن يتفاقم. 

من اأخربك اأين مل اأحاول االنتحار، حاولت عدًدا ال باأ�س به من املرات 	 
الكربون  وم�صروب  ال�صربة  مذاق  ف�صلها،  بعد  املحاولة  عن  واأقلعت 

جعلوين اأتوقف.

اهداأي ودعينا ن�صل مًعا اإىل �صبب �صعورك بالنقمة جتاه نف�صك.	 

واأعرف من 	  �صعوري  �صبب  اأعرف  اأنا  اإىل �صيء،  الو�صول  اأرغب يف  ال 
ت�صبب فيه، ومتى ت�صبب به، �صكًرا مل�صاعدتك �صاأذهب اإىل النوم.

 هل يعقل اأن اأكون ولدت وحيدة بـالفطرة! اأو اأن يكون اهلل خلق لكل اإن�صـان 
ن�صًفا اآخر ي�صكن اإليه فيمـا عداي؟

 اأغلقت املحادثة مع الطبيب واأنا يف حالة غ�صب ال اأدري هل اأنا غا�صبة 
من نف�صي اأم عليها.

 قررت اأن اأجيب على حمادثة »زياد«، اأر�صلت اإليه:
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اأتظن اأنك قادر على االرتباط بـفتاة قبيحة؟ 	 

)ال اأدري مَل عاودت الرد على »زياد« رغم اأين قررت جتاهل عر�صه الزواج 
مني(.

 اأغلقت احلا�صوب وتناولت اأقرا�س املهدئ وعدت اإىل النوم، غًدا �صينتهي 
كل ما بيني وبني »يامن« اإىل االأبد، فيا ل�صرٍب �صاع �صدى!

 جاءت عمتي يف ال�صباح وهي حتمل الطعام وعلب الدواء.

هيا لنتناول الفطور. 	 

ال طاقة يل بالطعام.	 

اأعلم يا »حور« اأنه لي�س لدي خاطر عندك، لكن والدتك لن حتتمل اأن 	 
تراك هكذا وهي االآن تراك ولن ير�صيها هذا، هيا قاومي نف�صك.

املن�صدة  من  اقرتبت  خاللها،  من  تنفذ  التي  الثغرة  تعرف  هي  ح�صًنا   
على  اأقو  ومل  الكوب  ربع  جترعت  �صطرية،  يل  واأعدت  احلليب  كوب  ناولتني 

م�س الطعام.

اأنت مل تتناويل �صيًئا يا »حور«.	 

ال اأقوى على اأي �صيء، من ف�صلك اتركيه جانًبا.	 

ح�صًنا تناويل الدواء اإًذا. 	 

 واأعطتني بعدها حبوب دوائي وناولتني كوب ع�صري، جترعتهم يف �صعوبة.

هل حدث جديد يف اأمر خطبتي بـ»يامن« يا عمتي؟	 
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باالأم�س ذهبت اإىل عائلة خطيبك مع »كرمي« والدكتور »حممد« �صديق 	 
قلته،  »يامن«، ذهل مما  فعله  ما  واأخربته عن  بوالده  التقيت  جدك، 
اإ�صالح  والدته  حاولت  ابنه،  همجية  عن  واأ�صى  بخجل  مني  واعتذر 
وينتهي  اليوم  املاأذون  و�صيح�صر  معهما،  حازمًة  كنت  لكني  االأمور، 

االأمر.

حًقا.. بهذه الب�صاطة.	 

نعم يا »حور« لكن اأخربيني ملاذا مل تخربيني اأو تخربي عائلة خطيبك 	 
مبا كان يفعله؟

الأن هذا ي�صمى فتنة يا عمتي، و»يامن« حذرين من احلديث اأو ال�صكوى، 	 
هذه اأ�صرار ال ي�صح اأن تخرج للغري ومل اأرغب يف خ�صارته.

ما هذا الهراء الذي اأدخله هذا املخبول براأ�صك يا »حور«، هذه لي�صت 	 
فتنة يا ابنتي، كدت اأن تلفظي اأنفا�صك بني يديه، كيف حتملت جنونه؟

ال داعي للحديث يا عمتي انتهى االأمر، األي�س كذلك؟!	 

اإجراءات 	  �صري  ملتابعة  الذهاب  اإىل  االآن  اأنا م�صطرة  »حور«  يا  ح�صًنا 
اإعالن الوراثة وتق�صيم تركة جدك، �صاأعود �صريًعا، ا�صرتيحي االآن.

 ذهبت عمتي وتركتني وحيدة، غادرت فرا�صي وذهبت لالغت�صال، هالني 
كم الكدمات التي متالأ ج�صدي، تفنن »يامن« يف اإيذائي هذه املرة، كان يثاأر 
لنف�صه بكل ما اأوتي من قوة، انتهيت من حمامي وعدت اإىل غرفتي، ال اأعرف 
علّي،  فر�صه  الذي  الزي  ارتداء  يف  اأرغب  ال  »يامن«،  للقاء  �صاأرتدي  ماذا 

�صيعتقد اأين ما زلت اأطيعه واأخاف منه.
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التي  والثياب  النوم  ثياب  �صوى  اأجد  ثيابي مل  اأمام خزانة  وقفت حائرة   
قبل  اأرتديها  التي كنت  ثيابي  اأن تخل�س من كل  بعد  »يامن«،  اأجربين عليها 

معرفتي ال�صوداء به.

 اأخرًيا وجدت عباءة باللون االأبي�س، كان »يامن« قد اأح�صرها يل الأ�صتقبل 
والديه بها، بعد اأن مالأ خزانة ثيابي وحياتي باللون االأ�صود.

»�صم�صون  انف�صال  ال�صعيد،  الظرف  لهذا  ارتديتها وبدت منا�صبة متاًما   
املتطرفة  بعقليته  بـ»يامن« جًدا،  تليق  �صم�صون  اجلبار« عن »حور«، �صخ�صية 
االلتزام  يف  حتى  واحلنان،  الق�صوة  يف  والكراهية،  احلب  يف  �صيء  كل  يف 
التي  ال�صوداء  القوامة  اإىل  اخلمور  وكوؤو�س  املخدرات  تعاطي  من  واالنفالت، 

فر�صها على راأ�صي. 

 كنت غبية اأ�صري خلف ما يقوله مغم�صة العينني دون حيلة، مع »يامن« ال 
يوجد �صوى طريق واحد اإما اأن اأر�صى مبا يقوله اأو اأنف�صل عنه. 

 اأفقت متاأخرة بعد رحيل جدي وبعد اأن اأدمنته، بعدما كنت اأنفر منه وال 
اأطيقه، اأدمنت وجوده و�صيطرته، كان ميالأ حياتي اخلاوية، كان جدي يرتكني 

وحيدة طوال النهار وال يعود اإال يف امل�صاء.

 ومل اأجد من اأحتدث معه �صوى »يامن« ظل يالحقني حتى اعتدت وجوده 
و�صقطت فيه، مل اأقو على التعاي�س مع تطرفه ومل اأطق هجره.

 جاء اخلال�س بعد اأن رفعت رايتي البي�صاء واأذيت نف�صي الأجله، ما الفائدة 
وقد دمر كل �صيء؟

 »حور«.. و�صل نداء عمتي من الطابق االأ�صفل و�صعدت بعدها: 

»حور« ا�صتعدي يا بنيتي املاأذون ح�صر ومعه »يامن« وعائلته.	 

ح�صًنا، اذهبي يا عمتي اإليهم، �صاأحلق بك. 	 
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اأحتتاجني م�صاعدة.	 

ال، �صكًرا يا عمتي.	 

»يامن«  لطمة  واآثار  اأخبئ كدمات وجهي  كيف  املراآة حائرة  اأمام  وقفت   
املطبوعة على وجنتي، اأ�صدلت �صعري على وجهي وحاولت اأن اأداري ما ميكن 

مداراته، ال داعي اأن يرى العامل كله ذيل و�صعفي. 

 نزلت اإىل الطابق االأ�صفل، ا�صتقبلتني عائلة »يامن« باالأ�صف بعد اأن ظهرت 
نحوي  يتطلع  راح  عني،  عينيه  »يامن«  يرفع  ومل  وا�صحة،  ابنهم  ت�صرفات 
بتوعد، انتهت اإجراءات املاأذون ونلت لقب مطلقة دون اأن اأ�صبح زوجة، ت�صلل 

»يامن« اإىل جواري وتوعدين باالنتقام والتاأديب وان�صرف اجلميع بعدها. 

 االآن اأ�صبحت حرة بعد ثالثة اأعوام من اال�صتعمار، خرجت من حتت يد 
»يامن« حمطمة كمدينة مدمرة هجرها الفرح اإىل االأبد، غادرين �صعور الثقة 

يف النف�س ويف االآخرين، لكن ال باأ�س �صاأعيد بناء ما دمره »يامن«.

 نعم ما اإن اأ�صتلم ن�صيبي من مرياث جدي �صاأهاجر اإىل اخلارج واأبداأ يف 
مكان جديد، ال مفر من مواجهة الوحدة. 

v
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)الـــرفـــ�ض(

»يـــــــــا�صمي« هل ا�صتيقظِت؟ 	 

 اأفقت من ذكرياتي على وجود عمتي بالغرفة:

نعم يا »رويف«.	 

ما الذي اأيقظك، ما زال الوقت مبكًرا؟	 

حلم مزعج يا عمتي.	 

ا�صتعيذي باهلل »يا�صمي« واقراأي املعوذات ونامي، هيا.. غًدا يوم طويل 	 
ولدينا اجتماع جمل�س اإدارة هام. 

لن اأقوى على البقاء دقيقة بعد العمل يا »رويف«.	 

هذا اجتماع خا�س بنظام �صري العمل هذا العام ويجب عليك احل�صور 	 
يا »يا�صمي«، اأنت ع�صو اأ�صا�صي يف املوؤ�ص�صة.

 قالتها عمتي بحزم وغادرت الغرفة.

االإدارة،  جمل�س  اجتماعات  من  غيابي  عن  را�صية  غري  عمتي  اأن  اأعلم   
لكن اأكره البقاء و�صط هوؤالء االأ�صخا�س يف غرفة واحدة، نظراتهم وتهكمهم 
اأعينهم  تاأكلني  اأع�صابي، يف كل اجتماع  العمل يتلف  اأ�صلوبي يف  الدائم على 
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املتفح�صة وكاأيّن كائن هبط من الف�صاء، كل هذا ب�صبب �صغر �صني وهيئتي 
التي جتعلني اأبدو اأ�صغر من عمري.

 هلل االأمر، �صاأح�صر الأجل »رويف« فقط.

 عـدت اإىل دفرتي..

 نادتني عمتي كانت جتل�س يف احلديقة. 

»حور« هل قررِت ترك احلجاب؟	 

نعم يا عمتي. 	 

اأنا 	  اأجل اهلل...  اأم من  »يامن«  يا »حور« هل كنت ت�صعينه الأجل  ملاذا 
على  فر�س  احلجاب  لكن  وجهك،  تغطية  اإىل  العودة  منك  اأطلب  ال 

امل�صلمة.

لي�س االآن يا عمتي هناك الكثري من اأمور ديني ال اأعرفها اأريد البحث 	 
عنها اأواًل، �صاأ�صيء اإىل احلجاب لو ارتديته االآن و�صاأ�صبح منافـقة.

دعي عن راأ�صك الهراء الذي اأقنعك به هذا املخبول يا »حور«، اأفعاله 	 
بهذا  عليِك  ي�صيطر  تركتيه  كيف  اأدري  وال  �صيء  الدين يف  لي�صت من 

ال�صكل. 

وهل كان لدي حل اآخر! »يامن« كان يهوى فر�س �صيطرته واأنا قاومته 	 
كثرًيا.

ي�صاء، خ�صوعك جعله 	  يفعل بك ما  نف�صك  له  تركِت  اأنت  يا »حور«  ال 
ي�صل اإىل هذه الدرجة من ال�صادية معك.

اأنا ل�صت ال�صبب يف هذا، اأنتم األقيتم بي اإىل »يامن«، تخلى عني اجلميع 	 
واألقيتم بي الأول عابر. 
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من تق�صدين باأنتم هذه يا »حور«؟	 

وفاة والدتي، رف�س والدي، وتخليك عني، ورحيل جدي وجدتي.	 

ا تاأملت لفراق والدّي، واأ�صيب 	  املوت قدر يا »حور« و�صنة احلياة اأنا اأي�صً
والدك ب�صدمة من فقدان والدتك اأفقدته ال�صيطرة على نف�صه.

نعم اأ�صبح االآن هو ال�صحية و�صرت اأنا املذنـبة.	 

ال يا »حور« مل اأقل هذا ا�صمعيني يا ابنتي.	 

ال من ف�صلك يا عمتي دعيني اأتكلم حافظت على كتماين طوياًل، لكن 	 
فا�س بي الكيل، والدي لفظني منذ طفولتي وهو �صبب تدمريي.

عن  يوم  كل  اأ�صاأل  كنت  جدي،  اإىل  بي  ورمي  معه  وجودي  رف�س  بعدما   
�صافر،  اأنه  فيخربوين  والدي  عن  اأ�صاأل  ال�صماء،  يف  اأنها  فيخربوين  والدتي 

واأت�صاءل مَل مل ي�صحبني معه فال اأجد جواًبا.

 كنت اأراقب االأطفال مع اآبائهم فاأمتنى اأن ي�صبح لدي اأب مثلهم، حاول 
جدي �صد غياب والدي لكن مل ي�صتطع ب�صبب عمله وم�صوؤولياتـه، تعاي�صت مع 

غياب والدي ب�صكل جيد، حتى عاد من اخلارج ودمر حياتي واختفى بعدها.

 قاطعتني عمتي مدافعة عما فعله اأخوها:

يقبع بني 	  االآن  والدك  يا »حور«،  ما حدث  ان�صي  باملا�صي،  هذا حدث 
احلياة واملوت.

ما حدث يف املا�صي دمرين، تخيلي كيف ميكن اأن يتحول حرف »راء« 	 
يتيم اإىل لعنة يف حياتك ملجرد اأنه يخرج من على طرف ل�صانك حرف 

»الم«.
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 والدي كان ي�صتلذ ب�صوؤايل عن ا�صمي فاأجيبه برباءة ا�صمي »حول« في�صخر 
اأتخفى يف هيئة  اأين قاتلة  اأمامه  مني، وكان يجعل »كرمي« ينفر مني ويّدعي 

طفلة، واأين �صوؤم وقتلت زوجته. 

 كان ينظر يل با�صمئزاز كلما حاولت االقرتاب منه، ويجذبني من طرف 
ثيابي ويلقي بي بعيًدا عنه، يف حني اأنه راح يلهو ويلعب مع »كرمي«، كنت اأراقب 

يف �صمت وقلبي يتمزق، اأنا ما زلت اأذكر مو�صع طعناتك اأنت واأبي.

 راحت ت�صتمع اإيّل م�صدوهة مما حتويه ذاكرتي الطفولية.

ح�صًنا يا »حور« نحن ب�صر نخطئ كثرًيا وال يوجد اإن�صان كامل. 	 

واأنا 	  اأو حقك، ق�صيت فرتة طويلة  اأخطئ يف حق والدي  اأنا مل  ح�صًنا 
يل،  هجرك  �صبب  بتو�صيح  خاطرك  تكلفي  مل  غيابك،  على  اأبكي 
ويرحلوا  يرتكوين  اأن  خ�صية  االآخرين  من  االقرتاب  اأخاف  جعلتيني 

مثلما فعلت.

 هل جربت معنى اأن تكوين وحيدة ومنعزلة باختيارك نتيجة اخلوف من 
الهجر، كنت اأمتنى اأن ي�صبح لدي اأ�صدقاء اأخرج معهـم واأق�صي وقتي بينهم.

 كنت اأراقب زمالئي يف املدر�صة يتحدثون وي�صحكون مًعا، وكلما حاولت 
االقرتاب منهم نفروا مني و�صخروا من ب�صاعتي وتلعثمي، كنت اأجل�س وحيدة 

يف ال�صف االأخري منبوذة من اجلميع.

 ا�صطنعت اأ�صدقاء وهميني ورحت اأحدثهم واأ�صاركهم فطوري حتى موعد 
عودتي من املدر�صة.

 مل اأجد خملوًقا يتحدث معي اأو يهتم بي �صوى املربية، كانت ت�صاعدين على 
تبديل ثيابي وتـقدم يل الطعام وت�صعني اأمام التلفاز اأو اأمام كتبي املدر�صية 

وترتكني ومت�صي، اأنت لفظتيني بعدما اعتدت وجودك
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 اأعماين �صعور املرارة وحتدثت بغ�صب، حاولت عمتي تهدئتي دون جدوى، 
ويف النهاية ا�صطرت لال�صتماع حلديثي القا�صي. 

اأنك �صغرية 	  اأخربين  ابنتي، اجلميع  يا  اأق�صد  »حور« مل  يا  �صدقيني 
لك  تركي  اأو  زواجي  اأن  اأعلم  لو  اأنا  عليك،  غيابي  يوؤثر  ولن  ال�صن 

�صيوؤذيك ما كنت اأقدمت عليه.

اأحتدث 	  اأنا  حقك،  هذا  اأن  اأعلم  عمتي  يا  زواجك  عن  اأحتدث  ال  اأنا 
عن �صعور التخلي الذي اأهديِتني اإياه، اأن يتقرب منك اإن�صان ويحيطك 
دون  ويرحل  بعدها  ويرتكك  وجوده  على  فتعتادين  واهتمامه  برعايته 

تو�صيح ال�صبب.

وحتى  االأ�صباب،  اأخمن  تركِتني  االأمر،  �صرح  عناء  نف�صك  تكلفي  اأنت مل   
عندما �صب طوقي مل حتاويل التقرب مني ومعرفة �صبب رف�صي لك.

نعم اأعرتف اأين ا�صت�صلمت الإ�صرارك على جتنبي ومل اأحاول التقرب 	 
منك، مل يخطر ببايل اأن هناك �صبًبا يجعلـك ترف�صني احلديث معي 
�صوى اأنك �صخ�صية انطوائية، يا »حور« ما راأيك اأن نبداأ مًعا �صفحة 

جديدة؟

تتخلى  اأن  اأخ�صى  لكن  نبداأ من جديد،  واأن  اأ�صاحمها  اأن  اأرغب  �صكّت..   
عني، لن اأحتمل جتربة التخلي مرة ثانية.

اأعدك 	  املا�صي،  بيننا يف  �صاأ�صلح ما حدث  يا »حور«،  اإليك  اأ�صيء  لن 
بهذا يا ابنتي.

التعامل 	  يف  �صعوبة  جتدين  رمبا  املا�صي،  عن  تغريت  اأنا  لكن  ح�صًنا، 
معي.

 نه�صت عمتي وجل�صت اإىل جواري وهي تربت على يدي قائلة:
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ال تقلقي يا »حور« �صاأعرف كيف اأعيد العالقة بيننا، لن اأتخلى عنك 	 
هذه املرة حتى لو واجهت �صعوبة يف التفاهم معك، �صاعديني و�صن�صل 

اإىل حل.. ما راأيك؟

ح�صًنا موافقة.	 

جيد، عندما اأعود من ال�صفر �صتاأتني لالإقامة معي، دعينا نرتك هذا 	 
املكان بذكرياته ال�صيئة، اتفقنا يا »حور«؟

ح�صًنا، اتفقنا. 	 

ح�صاب 	  رقم  مع  جدك  من  مبرياثك  بيان  فيه  املكتب  يف  ملف  هناك 
جدك  ترك  بنكية،  وبطاقة  ن�صيبك،  فيه  و�صعت  البنك  يف  با�صمك 
اإىل  �صت�صل  ال�صنوية  املوؤ�ص�صة  اأرباح  درا�صتك،  اأجل  من  مالية  وديعة 

ر�صيدك كل عام.

�صكًرا لك يا عمتي، متى اأجنزِت كل هذا؟!	 

يف االأيام املا�صية يا »حور«، هذا ما �صغلني عنك.	 

»يــــــــــــــــــا�صمـــــــــــي« اأما زلت م�صتيقظة؟ 	 

 كان هذا �صوت عمتي ي�صدح من اخلارج، ال اأعرف من اأين جاءت بهذه 
احلنجرة ال�صاخبة. 

 خرجت لعمتي: �صباح اخلري»رويف«. 

�صباح اخلري يا ابنة اأخي العزيزة.	 

 قالتها ب�صخرية، اأدركت حينها اأنها ناقمة علّي، �صاألتها: 

ماذا حدث يا »رويف«؟ 	 
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مَل 	  لنف�صك،  كراهيتك  �صبب  عن  يت�صاءل  من  اأنا  »يا�صمي«،  �صيء  ال 
حترمينها من الراحة والنوم ومن الطعام، مَل ت�صرين على عزلها عن 

العامل.. مَل كل هذا؟

�صاأخربك وللمرة االأخرية يا »رويف«: 	 

يحتاجه  ما  قدر  على  لكن  الطعام  تناول  على  واأحافظ  جيًدا  اأنام  اأنا   
اأنا  اأرهق نف�صي  اأنا ال  ج�صدي، نحن نتناول الطعام كي نعي�س ولي�س العك�س، 

اأعرف قدر طاقتي ومقدار احتمايل، وقريًبا �صاأثبت لك هذا. 

اأنهيت  الرد،  فر�صة  لها  اأترك  ومل  احلمام  نحو  غا�صبة  بعدها  انطلقت   
اأعباأ بتجفيف �صعري عن ق�صٍد  البارد �صريًعا، ومل  وقويف حتت �صنبور املياه 

وعناد، خرجت واجتهت اإىل املطبخ اأعددت كوًبا كبرًيا من القهوة. 

 ووقفت عمتي تراقب عنادي معها وت�صرفاتي الطفولية دون تعليق.

 اجتهت اإىل غرفتي وبداأت اأ�صتعد للعمل، و�صعت اأوراقي واحلا�صوب داخل 
حقيبتي، اأخرجت بعدها ف�صتاًنا ق�صرًيا باللون القرمزي امل�صنوع من خامة 
احلرير ومطرز بالدانتيل، طويته داخل حقيبة حفظ الثياب، واأح�صرت حذاًء 

اأ�صود مرتفًعا عن االأر�س.

 اليوم يوم املواجهة، وليكن لـعمتي ما اأرادت، �صاأح�صر االجتماع باأف�صل ما 
لدي، ولن اأ�صمح لن اأ�صمح الأي خملوق اأن ي�صخر مني. 

بها  اأحتفظ  مميزة  عطر  زجاجة  واأح�صرت  ريا�صية،  ثياًبا  ارتديت   
للمنا�صبات، وانطلقت اإىل �صالة الريا�صة. 

 اأم�صيت قرابة ال�صاعة والن�صف يف متارين تعتمد على الثبات والرتكيز، 
اأقـف على يد واحدة وج�صدي ممتد لالأعلى، وتارة اأتعمد القفز ما بني حلقات 
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حديدية معلقة بالقرب من �صقف ال�صالة تاركة ج�صدي يطري يف الهواء بني 
احللقات املتباعدة. 

 كنت اأعمل على ا�صتعادة تركيزي من خالل هذه التمارين، اأردت اأن اأثبت 
لنف�صي اأين ما زلت تلك الفتاة التي منحوها لقب املعجزة يف لندن وكتبت عنها 

املجالت. 

اإىل  اأحتدث  واأنا  العمل،  اإىل  واجتهت  �صيارتي  اإىل  ودلفت  ثيابي  اأبدلت   
نف�صي: 

املكبوت 	  الكامن  املارد  لظهور  االأوان  اآن  �صنفاجئهم،  للقلق  داعي  ال 
بداخلك، اأيام و�صن�صرق اإعجابهم ونحوز على ده�صتهم، فقط ا�صربي. 

اإيقاف  مو�صع  �صبط  على  اأقو  مل  اأخرًيا،  املوؤ�ص�صة  مدخل  اأمام  و�صلت   
ال�صيارة، تركتها يف و�صط الطريق، ودلفت اإىل البناية واأنا اأ�صري بحذر داخل 

حذائي املرتفع خوًفا من االنزالق. 

 و�صلت اإىل املكتب والتقيت »يو�صف« قادًما من امل�صعد.

�صباح اخلري. )بادرته بتحية ال�صباح بحما�س(. 	 

�صباح اخلري. )قالها بعبو�س(. 	 

 دلفت اإىل املكتب ومل اأعلق، طلبت البوفية و�صاألته:

ماذا تود اأن ت�صرب؟ 	 

قهوة خمفوقة من ف�صلك.	 

 قمت بطلب كوبني من القهوة املخفوقة وتناولت حا�صوبي النقال وبا�صرت 
العمل. 
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لقد انتهيت من ترتيب هذه امللفات وباإمكانك مراجعتها واالطالع عليها 	 
و�صنوا�صل  ال�صاغرة،  للوظيفة  اإجرائي عدة مقابالت  اأثناء  دكتور،  يا 

متابعة باقي احلاالت فيما بعد.

ح�صًنا »اأ/ يا�صمي«، باإمكاين ا�صتكمال عملي باخلارج اإن اأردت. 	 

ال داعي لذلك �صاأنتقل اإىل طاولة العمل، علينا االنتهاء �صريًعا فلدينا 	 
اجتماع هام يف نهاية اليوم.

املتقدمني  االأ�صخا�س  اإر�صال  وطلبت  اال�صتقبال  مبكتب  ات�صااًل  اأجريت   
ال  عمل  مقابالت  يف  �صاعتني  اأم�صيت  االإجنليزية،  اللغة  ملقن  وظيفة  ل�صغل 

جدوى منها �صوى اإ�صاعة املزيد من وقتي، عدت اإىل مكتبي.

 كان »يو�صف« مندجًما مع امللفات، �صاألته: 

هل انتهيت يا »د/ يو�صف« من مراجعة احلاالت التي معك؟ 	 

لي�س بعد لكني اأو�صكت على االنتهاء.	 

ح�صًنا.	 

 اأجريت ات�صااًل بـمدام »نيفني« والدة »جنى«.

�صباح اخلري مدام »نيفني« معك »اأ/ يا�صمي« من موؤ�ص�صة »امل�صتقبل«. 	 

اأهاًل و�صهاًل »اأ/ يا�صمي«. 	 

اأهاًل بك مدام »نيفني«، اأرجو اأن ال اأكون اأزعجتك بات�صايل.	 

ال، متاًما يا اأ�صتاذة، تف�صلي. 	 

ح�صًنا، اأود حتديد موعٍد منا�صب معك لالتفاق على تنظيم احلفل.	 
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ح�صًنا »اأ/ يا�صمي« حددي موعًدا ينا�صبك.	 

هل ينا�صبك غًدا يف ال�صاعة العا�صرة؟ 	 

اتفقنا.	 

 اأنهيت املكاملة وجاءين ات�صال من مكتب »د/ حممد« يطلب لقائي اأنا و»د/ 
يو�صف«. 

»د/ يو�صف« لدينا اجتماع االآن مع »د/ حممد«.	 

 و�صع احلا�صوب النقال على املكتب ونه�س يف ك�صل.

ح�صًنا، هيا بنا. 	 

 انتظرت اأن ي�صبقني اإىل اخلارج، لكّنه ظّل واقًفا بانتظاري، اجتهت اإىل 
اأ�صفل املكتب تناولت حذائي وارتديته و�صط ده�صة »يو�صف«، واجتهت للخارج. 

 تعمد ال�صري اأمامي باجتاه الطابق العلوي، الحظت فارق الطول بيننا رغم 
ارتدائي حذاًء مرتفًعا.

 و�صلنا ملكتب »د/ حممد«. 

اأهاًل، اأهاًل بال�صباب، تف�صال.	 

�صكًرا لك »د/ حممد«. )قالها »يو�صف« وهو يلتقط اأنفا�صه من �صعود 	 
الدرج �صريًعا(.

هل اأرغمتك »يا�صمي« على �صعود الدرج. 	 

 ابت�صم »يو�صف« ووجه »د/ حممد« حديثه يل:

ح�صًنا »يا�صمي«، ماذا فعلت بخ�صو�س تعيني ملقن للغة االإجنليزية؟	 
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من 	  اأجد  ومل  واأم�س  اليوم  املتقدمني  مع  مقابالت  اأجريت  �صيء،  ال 
ي�صلح.

 بداأ �صوته يعلو وهو يقول يف انفعال:

كيف هذا »يا�صمي« اأ�صبوع كامل ونحن يف هذا الو�صع. 	 

قلت بنفاد �صرب وقد �صاءين انفعاله علّي اأمام »د/ يو�صف«:

ح�صًنا وماذا لدي الأفعله »د/ حممد«، اأغرقت ال�صفحات االإلكرتونية 	 
يف  يومي  من  �صاعات  واقتطعت  الوظيفة،  عن  باإعالن  واملجالت 

مقابالت غري جمدية.

اإما اأن جتدي من يقوم بهذه الوظيفة قبل نهاية االأ�صبوع اأو اأن تقومي 	 
املحا�صرين  على  العمل  �صغط  من  نخفف  حتى  »يا�صمي«  يا  اأنت  بها 

املوجودين.

 قلت يف ا�صتنكار:

اأقوم بها اأنا! وماذا عن عملي من �صيقوم به يا »د/ حممد«؟ اأال يكفي 	 
اأنني اأعمل ما يزيد عن اثنتي ع�صرة �صاعة اأق�صي ن�صفها بني وظيفة 
تطوير  يف  االآخر  والن�صف  وذويهم  والطالب  العاملني  �صوؤون  اإدارة 

املوقع االإلكرتوين واالألعاب اخلا�صة باملوؤ�ص�صة. 

يف 	  فعلت  ماذا  مبعرفتك.  االأمر  تدبري  »يا�صمي«،  يا  احلديث  انتهى 
م�صاألة تنظيم احلفل؟

حتدثت اإىل مدام »نيفني« و�صنلتقي غًدا.	 

 تكلم »د/ حممد« موجًها حديثه اإىل »يو�صف«:
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العمل 	  حتًما  بالعدوى،  الغريبة  »يا�صمي«  عادات  ت�صيبك  اأال  اأرجو 
بالقرب منها يثري اجلنون، اأعانك اهلل يا »يو�صف«.

 ت�صاغلت بفك �صوار حذائي عن قدمي بعد اأن بداأت تئن، واأجابه »يو�صف« 
يف اإخال�س دون يرفع عينيه نحوي:

على العك�س، العمل مع »اأ/ يا�صمي« مريح للغاية، ويذّكرين بدقة �صري 	 
العمل يف لندن. 

 ابت�صمت يف زهو من هذا املدح غري املق�صود. 

ح�صًنا، جيد جًدا يا »يو�صف«، وا�صمح يل اأن اأرفع االألقاب.	 

نعم طبًعا يا »د/ حممد«.	 

التعامل  باإلغاء  و»يو�صف«  اأنا  نقوم  اأن  باقرتاح  »د/ حممد« حديثه  اأكمل   
الر�صمي بيننا. 

 �صحت من فوري: ال. )زوال الكلفة يزيد االألفة(.

 فوجئت ب�صوت »يو�صف« يرددها معي، التقت اأنظارنا يف ده�صة. 

 رمقنا دكتور »حممد« بتفح�س ووجه حديثه اإىل »يو�صف«:

يا 	  عليك  قوانينها  فر�س  يف  جمهوًدا  تبذل  لن  »يا�صمي«  اأن  اأرى 
»يو�صف«. االآن دعونا نبداأ احلديث حول العمل، تفح�صت ملفك العملي 

يا »يو�صف« وتاأكدت اأنك جدير برئا�صة ق�صم التاأهيل النف�صي.

�صكًرا يا »د/ حممد« على هذه الثقة، اأمتنى اأن اأكون عند ح�صن ظنك.	 

من 	  وت�صتفيد  عملك  يف  »يا�صمي«  ت�صرك  اأن  ت�صتطيع  اهلل،  �صاء  اإن 
معرفتها باحلاالت املوجودة باملوؤ�ص�صة.
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ح�صًنا بالتاأكيد يا »د/ حممد«، ي�صعدين اال�صتفادة من خربة االأ�صتاذة 	 
عند تفرغها.

ال تهتم بتذمرات »يا�صمي«، هي تع�صق العمل ولديها طاقة ال تنتهي. 	 

ح�صًنا يا دكتور.	 

اإًذا اأترككما االآن توا�صالن العمل، »د/ يو�صف« مكتبي مفتوح لك دائًما، 	 
و�صاأنتظرك باالجتماع.

ح�صًنا باإذن اهلل �صاأح�صر طبًعا. 	 

 عدنا اإىل املكتب. 

هل ترغب يف �صرب القهوة يا دكتور.	 

نعم رجاًء. 	 

التي  جربان  ثالثي  لـفرقة  مو�صيقى  اأدرت  وبعدها  القهوة  بطلب  قمت   
اعتدت �صماعها ملواجهة �صغط العمل. 

 رفع »يو�صف« راأ�صه نحوي م�صتنكًرا وعاد �صريًعا اإىل حا�صوبه دون تعليق.

تطوير  اإىل  حتتاج  املوؤ�ص�صة  �صفحة  على  املوجودة  الذكاء  األعاب  كانت   
بجانب تطوير املوقع االإلكرتوين اخلا�س بنا، انهمكت يف العمل. 

 اأفقنا على قرع الباب.

تف�صل.	 

جئت الأ�صكرك على م�صاعدتك يوم اأم�س. 	 

ال �صكر بني االأ�صدقاء يا »�صاندي«، األي�س كذلك؟ 	 
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نعم بالتاأكيد، اأنِت ال�صديقة الوحيدة التي اأثق بها يا »يا�صمي«. 	 

 دارت من خلف املكتب واقرتبت حيث اأجل�س، اأخرجت من حقيبتها علبة 
�صوكوالتة خمتلفة النكهات وناولتني اإياها.

ما هذا يا »�صاندي«؟ هذا لي�س عيد ال�صداقة.	 

قوانينك 	  هذه  األي�صت  منا�صبات،  وجود  يلزمها  ال  الهدايا  لكن  نعم 
»يا�صمي«. 

اها، نعم.	 

تقّبلي هديتي اإًذا حتى اأن�صرف قبل اأن يرتكني البا�س.	 

 نه�صت واأنا اأ�صمها نحوي يف حمبٍة �صادقة. 

 غادرت »�صاندي« املكتب، فيما ظل »يو�صف« يرمق الفراغ اأمامه وهو �صارد 
الذهن 

 بادرين: 

»�صاندي« تعاين اخلوف من الرف�س، األي�س كذلك؟	 

نعم، هل ا�صتطعت تكوين فكرة بخ�صو�س حالتها يا دكتور؟	 

نعم، خوف من الرف�س اإىل جـانـب ا�صطراب ال�صخ�صية االأحادية، مع 	 
عدم ا�صتقرار حالتها املزاجية. 

و�صفك حلالتها دقيق جًدا رغم اأنك مل تّطلع على تقارير ملفها الطبي.	 

وا�صحة 	  اأعرا�س  عدة  لديها  لها،  مالحظتي  من  هذا  اكت�صبت  نعم 
واالنتقاد  االأهل  جانب  من  االهتمام  وافتقاد  اأ�صرية  )ا�صطرابات 

وال�صخرية الدائمة اإلخ....( األي�س كذلك؟ 
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نعم بالفعل يا دكتور.	 

هل واجهت اأي نوع من العنف اأو خطر االعتداء؟	 

ا 	  اأي�صً وهو  لها،  التعر�س  دائم  »جا�صر«،  يدعى  عم  ابن  لديها  نعم 
مري�س لدينا.

ما هو و�صعه النف�صي.	 

ويرف�س 	  بحالته،  االعرتاف  ويـاأبى  لل�صيطرة  متيل  نرج�صية  �صخ�صية 
اال�صتمرار يف الربناج التاأهيلي. 

ح�صًنا اأخربيني اإىل اأي مدى تطورت حالة »�صاندي«.	 

تقّم�س 	  النف�س،  اإيذاء  تعّمد  االنتحار،  حماولة  خمدرات،  تعاطي 
هذا  بغريها،  االأذى  واإيقاع  التوا�صل  مواقع  عرب  وهمية  �صخ�صيات 

اخت�صار حلالتها، التفا�صيل يف امللف م�صتفي�صة. 

هل حققت اأي تقدم مع برنامج العالج؟	 

النف�س 	  اإيذاء  ونوبات  اأ�صهر،  ثالثة  منذ  التعاطي  عن  توقفت  نعم 
انخف�صت.

جيد، اأرى اأنك حققِت تقدًما كبرًيا يف حالتها يا اأ�صتاذة.	 

نعم حالة »�صاندي« ي�صهل التعامل معها عن حالة »جا�صر«.	 

مع 	  العالجي  الربنامج  متابعة  ووا�صلي  »جا�صر«،  متابعة  �صاأبا�صر 
»�صاندي«، واأنا معك لو احتجِت للم�صاعدة.

اتفقنا اإًذا.	 
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 وعاد كل منا اإىل حا�صوبه، وعندما حان موعد االجتماع اجتهنا اإىل قاعة 
االجتماعات ودار بيننا حديث حول اأع�صاء جمل�س االإدارة: 

هناك م�صاألة اأود لفت انتباهك اإليها يا »د/ يو�صف«.	 

ح�صًنا تف�صلي.	 

�صتبداأ االآن معركة �صر�صة مع باقي اأع�صاء جمل�س االإدارة، الأن اجلميع 	 
يرى اأين غري كفء لتويل هذه امل�صوؤولية نظًرا اإىل �صغر �صني.

 كان »يو�صف »ي�صتمع اإىل كلماتي يف ا�صتنكار.

ا نف�س االأمر، مبا اأنك �صاب �صغري ال�صن من   اأكملت احلديث: �صتواجه اأي�صً
وجهة نظرهم ومل تتدرج يف ال�صلم الوظيفي قبل ح�صولك على هذا املن�صب.

ح�صًنا، اأفهم من ذلك اأننا �صنقدم ا�صتقالتينا اليوم. 	 

ولدي 	  اإدارة  جمل�س  ع�صو  اأنا  الدرجة،  هذه  اإىل  ي�صل  لن  االأمر  ال، 
اأ�صهم متنع اتخاذ مثل هذا القرار �صدي، اإىل جانب دعم عمتي و»د/ 

حممد«.

 اأطال النظر نحوي يف ا�صتغراب لكن دون تعليق.

 تابعت احلديث:

هو 	  النف�صي  االإيذاء  �صاأننا،  من  التقليل  اجلميع  �صيتعمد  اأعدك  لكن 
�صالحهم الوحيد، لذا اأردت لفت انتباهك ال تدعهم ينالون منك، اأو 

ي�صطرونك اإىل اال�صتقالة.

لو اأنك يف مثل و�صعي هذا هل �صتلجئني لال�صتقالة؟ 	 

بالطبع ال، �صاأثبت جدارتي.	 
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واأنا �صاأفعل مثلك، هيا بنا ا�صتعدي للمعركة.	 

 قالها يف حما�س، وبداأ االجتماع، ثالث �صاعات من الهجوم املتوا�صل، مل 
يتخَلّ »يو�صف« عني، ودافع عن االأفكار التي طرحتها بخ�صو�س تنظيم احلفل 
االأع�صاء  موافقة  على  احل�صول  يف  جنحنا  اأفكاره،  كانت  لو  كما  وامليزانية، 

ب�صاأن اأ�صلوب اإدارة احلفل ال�صنوي وو�صع خطة امليزانية.

ودعت  االجتماع،  غرفة  غادرنا  راأ�صي،  يغزو  وال�صداع  االجتماع  اأنهيت   
»يو�صف« واجتهت اإىل املنزل.

 عدت اإىل غرفتي واأنا اأجر �صاقي اإىل الفرا�س ب�صعوبة، منذ ال�صباح مل 
اإىل  انقلبت  جترعتها  التي  القهوة  اأكواب  وكل  الفطور،  تناول  فر�صة  تواِتني 

حريق داخل اأمعائي امللتهبة.

 اأعلم اأين على �صفا ا�صتئ�صال اأمعائي نتيجة قرحة املعدة.

v
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)الـحــــاجــــز(

نوٍم  يف  وذهبت  ثيابي  تبديل  جتاهلت  القوى،  منهكة  فرا�صي  اإىل  و�صلت 
عميق.

املنام  يف  يناديني  �صاب  �صوت  على  فزعة  وا�صتيقظت  قليلة  �صاعات   
)حــــــــور، حـــــــور(.

 اجتهت اإىل غرفتي، تناولت من�صفتي وذهبت اإىل احلمام، مالأت امل�صبح 
بعد �صغط طويل يف  اال�صرتخاء  اإىل  اأحتاج  وا�صتلقيت داخله،  الدافئة  باملياه 

العمل والتمرين اإىل جانب عودتي للتفتي�س يف املا�صي.

قبل  تتح�صن  بعمتي  عالقتي  بداأت  احلادث،  قبل  ما  مرحلة  اإىل  عدت   
�صفرها اإىل والدي.

اأن  ويكفي  »زياد« ي�صلح كبداية جديدة،  اأن زواجي من   خطر على بايل 
اأثناء  اإىل جواري  واأنه �صاب خلوق وطموح و�صيكون  بيننا اهتمامات م�صرتكة 

�صفري للدرا�صة يف اخلارج.

ومن  االجتماعي  التوا�صل  موقع  اإىل  ودخلت  النقال  حا�صوبي  اأح�صرت   
ح�صن احلظ وجدت ر�صالة من »زياد«.
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ال اأدري كيف اأثبت لك اأن ما يهمني هو جمال اخللق والروح، اأما ال�صكل 	 
اأمر  اجلمال  قبيًحا،  �صيًئا  يخلق  مل  �صبحانه  واهلل  اهلل،  عند  من  فهو 
ن�صبي ال ت�صغلي بالك به، اأنا را�ٍس مبا ق�صمه اهلل يل، ويكفيني ح�صن 

خلقك ون�صج عقلك.

 قراأت ر�صالة »زياد« واأر�صلت اإليه:

اأمنح 	  اأن  وقررت  »زياد«،  يا  الزواج  باأمر  فكرت  لقد  عليكم،  ال�صالم 
نف�صي فر�صة للتعارف عليك، لكن يف البداية هناك بع�س االأمور التي 

يجب اأن تعرفها عني. 

 اأر�صلت اإليه بياناتي ال�صخ�صية، واأخربته مب�صاألة ف�صخ زواجي. 

 م�صت �صاعة قبل اأن ت�صل ر�صالة جديدة من »زياد«. 

اأرق ا�صم �صمعته، ال ميكنني اأن 	  وعليكم ال�صالم يا »حور«، يا �صاحبة 
اأ�صف لك �صعادتي مبوافقتك، الزواج واخلطبة اأمور قدرية ال دخل لنا 

فيها، وال ت�صكل فارًقا بالن�صبة اإيّل، ويكفي اأنك �صارحتيني باالأمر.

 تاأخرت يف الرد. 

اأين اأنِت يا »حور«؟	 

معك.	 

ح�صًنا، �صاأر�صل اإليك �صورتي ال�صخ�صية االآن.	 

االأمر،  واأراحني هذا  ال�صكل، مل يكن يف و�صامة »يامن«  كان �صاًبا مقبول 
لكن هل �صري�صى بي بعد اأن يرى �صورتي، يا اهلل اأعني، اأنت تعلم اأين مل اأرد 

�صوى احلالل.
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اأثق يا »حور« اأنك جميلة مثل ا�صمك، واأمتنى اأن ال متانعي يف اإر�صال 	 
�صورتك ال�صخ�صية، فاأنا م�صتاق لروؤيتك، واأعدك �صاأكون عند ح�صن 

ظنك. 

ح�صًنا اأمهلني دقائق فقط. 	 

تف�صلي يا »حور«.	 

 بحثت عن �صورة اأبدو فيها ح�صنة ال�صكل واأر�صلتها اإليه.

 تاأخر رد »زياد« واأغلق املحادثة بعدها!

 ثالثة اأياٍم ق�صيتها واأنا اأنتظر موافقة »زياد« على االرتباط بي. 

 يف اليوم الرابع و�صلتني ر�صالة من »زياد«.

ملا 	  االأ�صف  �صدة  ويف  للغاية  منك  اأنا حمرج  »حور«،  يا  عليكم  ال�صالم 
خارج  من  زواجي  ورف�صوا  باالأمر  عائلتي  اأخربت  االآن،  به  �صاأخربك 

العائلة، اأعتذر منك واأرجو اأن يوفـقـك اهلل مع من ي�صتحقك.

 فقدت القدرة على التفكري، ومل اأعاود الرد عليه. 

اأثر برودة املياه، نه�صت وجففت �صعري  اأفقت من �صرودي الطويل على   
اأتذكر  واأنا  اإىل غرفتي،  وارتديت منامة مريحة، خرجت من احلمام وعدت 

�صعوري بعد رف�س »زياد« الزواج مني.

 اأنا غبية مل اأكد اأفيق من معاناتي مع »يامن« حتى األقيت بنف�صي يف كذبة 
جديدة، ما اأدراين اأن »زياد« �صادق فيما قاله عن نف�صه، ما اأدراين اأنه جاد يف 
م�صاألة الزواج، خمبولة اأر�صلت �صورتي ال�صخ�صية وبياناتي اخلا�صة اإىل �صاب 

ال اأعرفه، هل اأبحث عن خيبة اأمل جديدة اأق�صي بها وقت فراغي اأم ماذا!
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 كيـف تق�صي وقـت فراغـك؟ اأقـ�صيـه يف التجـوال بيـن خيبـاتي، اأخـرج مـن 
خيبـة اأدلـف اإىل خـيـبة جـديـدة!

اإيذاء نف�صي بهذا ال�صكل؟! هل ما اأخربين به الطبيب عن  اأ�صر على   مَل 
عار�س جلب االإيذاء اإىل نف�صي حقيقي.

جديد،  من  االإعياء  فاأ�صابني  عالجي  ون�صيت  الطعام  تناول  اأتذكر  مل   
بداأت االأر�س متيد بي، تركت حا�صوبي وناديت على الدادة »اأم فاروق« لتح�صر 

دوائي، لكن مل ي�صلني ردها.

 خرجت من غرفتي واأنا األتم�س الطريق اإىل املطبخ يف اإعياء ووهن، بحثت 
نوبات  عاودتني  اأ�صرتيح،  وجل�صت  ع�صري  علبة  وتناولت  الدواء  اأقرا�س  عن 

الهذيان ومل اأقو على اجللو�س فحملت حايل وعدت اإىل غرفتي.

 كان »يامن« يف انتظاري داخل الغرفة، وما اإن اأب�صرين حتى جذبني من 
�صعري وطوق عنقي بق�صوة ومنع و�صول الهواء اإيّل، اأفلّت من بني يديه باأعجوبة 
لكنه حا�صرين من جديد، وقف اأمامي وعيناه تتوعداين بال�صر، رحت اأتراجع 

حتى الت�صقت بالنافذة ومل اأدر ماذا اأفعل، �صاح بي:

كيف جتراأت على خيانتي يا »حور«، كيف تخليت عني بهذه ال�صرعة، 	 
منذ متى واأنت تتحدثني مع ال�صباب، منذ متى واأنت تخدعيني، كنت 
على ا�صتعداد الأغفر لك مافعلِته بي طوال الفرتة املا�صية، لكن اخليانة 

لن اأغفرها يا »حور«. 

الهلع  من  حلقي  يف  �صوتي  الت�صق  خميف،  ببطء  مني  االقرتب  وعاود   
اإىل  �صقطت  وقفزت،  النافذة  اإىل  ج�صدي  فرفعت  عنقي،  نحو  يده  وامتدت 
احلديقة واأنا اأقف على �صاقي اليمنى و�صمعت �صوت ته�صم عظامي وانتابني 

اأمل ال يطاق، غبت عن الوعي من �صدة الوجع. 
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وجهي،  متالأ  والكدمات  �صاقي،  حول  تلتف  واالأربطة  امل�صفى  يف  اأفقت   
و�صعرت باأمل فظيع، متتمت املمر�صة بعطف: حمًدا هلل على �صالمتك يا اآن�صة. 
»كرمي«  دخل  الطبيب،  لتح�صر  وتركتني  ماء  وكوب  الدواء  اأقرا�س  وناولتني 

ومعه الطبيب.

 قام الطبيب بقيا�س م�صتوى �صغط الدم وال�صكر يف ج�صدي، وتابع موؤ�صرات 
جهاز التنف�س وهناأين على �صالمتي، �صاألته ماذا حدث، وماهي اإ�صابتي؟ 

االأمر،  لك  واأ�صرح  ال�صباح  يف  عليك  �صاأمر  االآن،  ا�صرتيحي  اأجابني:   
واأو�صى »كرمي« ب�صرورة التزام الهدوء، وغادر.

 جذب »كرمي« مقعًدا وجل�س جوار فرا�صي، نربة �صوته احلزينة توؤكد اأن 
االأمر لي�س بالهني، اأدرت راأ�صي نحوه، تذكرت حديث عمتي عنه، واهتمامه بي 

يف طفولتي ومراهقتي، يا اهلل.. كيف ق�صوت عليه طوال هذه املدة. 

 اأخرًيا حتدث »كرمي«: حمًدا هلل على �صالمتك يا »حور«. 

 اأجبته: �صلمك اهلل. 

و�صاألته:

ماذا حدث يا »كرمي«؟	 

وقدمك 	  االأر�س  على  ملقاة  وجدتك  اأنها  واأخربتني  الدادة  هاتفتني 
تنزف بغزارة، ومل تعرف ماذا تفعل فات�صلت بي. طلبت االإ�صعاف واأنا 

بطريقي اإليك.

 �صاألني:

مَل قفزت من النافذة يا »حور«، اأخربيني باهلل عليك؟ 	 
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»كرمي« اأنا مل اأجد مهرًبا من »يامن« �صوى القفز من النافذة، لقد كان 	 
يحاول خنقي وهددين باملوت. 

»حور«، اهداأي واأخربيني ماذا حدث؟	 

ذهبت الإح�صار الدواء وعند عودتي لغرفتي وجدت »يامن« يف انتظاري، 	 
وقام بتفتي�س حا�صوبي النقال و�صفحتي ال�صخ�صية، جّن جنونه الأين 

تركته وف�صخت عقد القران، اأغلق باب الغرفة وحاول قتلي.

 انتحبت واأنا اأحاول كبح عرباتي بعد اأن تذكرت ما فعله بي »يامن« وهلعي 
منه.

ال عليِك يا »حور«. 	 

اأين  اأخربها  ت�صاأل عني،   قاطع حديثنا رنني هاتف »كرمي«، كانت عمتي 
اأفقت. 

 اقرتب »كرمي« من اأذين هام�ًصا:

»حور« اأنا مل اأخرب اخلالة »روفان« �صوى اأنك م�صابة بك�صٍر ب�صيط يف 	 
ال�صاق.

 وناولني الهاتف، جاءين �صوت عمتي القلق:

»حور« ماذا حدث يا بنيتي؟ هل اأنت بخري؟	 

 نادتني ب�صوتها امللهوف، اأجبتها:

نعم ياعمتي اطمئني، اأنا بخري جمرد ك�صر ب�صيط.	 

 قاطعتني يف قلق:

ماذا حدث يا »حور«؟ 	 
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اأجبتها: ال �صيء، �صقطت من على درج الفيال وك�صرت �صاقي، اطمئني اأنا 
بخري. 

 هتفت: اأنا يف انتظار قيام رحلة العودة و�صاأعود اإليك. 

 قاطعتها: ال ترتكي والدي وحيًدا يا عمتي اأنا بخري و»كرمي« يرعاين. 

 اأعدت الهاتف اإىل »كرمي«، �صعرت باالأمل يعاودين.. 

 اأخذ »كرمي« الهاتف وتابع حديثه مع عمتي خارج الغرفة.

 عادت املمر�صة وهي حتمل اأقرا�س املهدئ، ناولتني اإياها مع وجبة الع�صاء.

 تناولت اأقرا�س امل�صكن وانتظرت عودة »كرمي«.

 دخل »كرمي« الغرفة وجل�س اإىل جواري، �صاألته: كيف علمت عمتي باالأمر؟ 

قلقة، 	  وهي  بي  وات�صلت  اليوم،  مدار  على  كثرًيا  بك  ات�صلت  عمتك 
تعرثت  اأنك  واأخربتها  عليها،  الكذب  اإىل  ا�صطررت  عنك،  و�صاألتني 
اأثناء نزول الّدرج وحدث ك�صر يف �صاقك مت جتبريه، واأنك االآن نائمة 

حتت تاأثري امل�صكن.

 جيد ما فعلته يا »كرمي«، ال اأريد اأن اأ�صبب لها قلًقا، يكفيها ما هي فيه.

»كرمي« ماذا حدث بعد ذلك؟ 	 

ظاهرة  �صاقك  عظام  كانت  وعي،  ال  حالة  يف  واأنت  للم�صفى  نقلك  مت   
ومه�صمة، قاموا باإجراء عملية ترميم لل�صاق. 

 اأدار »كرمي« ظهره اأثناء احلديث معي وبدا عليه التاأثر، اأ�صابني حديث 
»كرمي« باخلوف و�صاألته يف فزع:
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على 	  �صاأبقى  هل  اإ�صابتي،  مدى  ما  اأخرى؟  مرة  ال�صري  �صاأعاود  هل 
كر�صي متحرك اإىل االأبد؟

 ا�صتدار »كرمي« نحوي واقرتب مني، ربت على يدي وهم�س: 

اطمئني �صتعودين اإىل امل�صي بعد اإزالة اجلبرية، اهداأي يا »حور«. 	 

هل ميكنك اإح�صار حا�صوبي و�صريحة االإنرتنت من الفيال؟	 

ح�صًنا، غًدا �صاأح�صرهما معي.	 

تاأثري  من  طويلة  لفرتة  منت  النعا�س،  وغلبني  يعمل  امل�صكن  مفعول  بداأ   
املهدئ، ح�صر »كرمي« مبكًرا واأح�صر طعام الفطور واأ�صر على اأن اأتناوله. 

 زارتني الدادة »اأم فاروق« وجل�صت معي اإىل اأن ح�صر »كرمي« من الفيال. 

امل�صاء وقام بفح�صي، و�صرح يل ما حدث يف غرفة   ومّر بي الطبيب يف 
العمليات باخت�صار. 

هل �صاأعاود ال�صري؟ 	 

نعم، لكن من خالل جهاز دعم وع�صا طبية، اإ�صابتك مزمنة.	 

 متلكني الوجوم والهلع.. ورحت اأت�صاءل هل اأ�صبحت عاجزة اإىل االأبد؟ 

 تركني »كرمي« وذهب الإح�صار الع�صاء. 

 تناولت حا�صوبي النقال ودلفت اإىل موقع التوا�صل االجتماعي، قراأ »يامن« 
واالإهانة،  بال�صب  مليئة  ر�صالة  الطبيب  اإىل  واأر�صل  ال�صخ�صية،  حمادثاتي 
فيها  ميدح  ر�صالة  »زياد«  اإىل  واأر�صل  واأخدعه،  واأنانية  خائنة  اأنني  واتهمني 

قرار عدم زواجه مني. 

 اأر�صلت اإىل الطبيب ر�صالة:
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اأعتذر عن االإهانة التي حلقت بك من حتت راأ�صي. 	 

حمًدا هلل على �صالمتك يا »حور«، ال داعي لالعتذار، ات�صل بي خطيبك 	 
عرب املحـادثـة ال�صـوتيـة واأخربين اأن حديثي معك دفعك اإىل االنتحار، 
كنت اأدعو اهلل كل ليلة اأن تكوين بخري ومل اأ�صدق ما قاله هذا املري�س.

 انفجرت يف النحيب واأنا األعن »يامن«:

»حور«! كيف عرفت ا�صمي؟ 	 

 ذكره »يامن« اأثناء املحادثة ال�صوتية، ال ت�صمحي له بالتاأثري عليك، واظبي 
على ال�صالة والدعاء وا�صتعيني باهلل. 

 اأجبته �صاخرة:

خطيبي 	  بف�صل  اليوم،  بعد  ال�صري  على  اأقوى  ولن  �صاقي  فقدت  لقد 
عن  اأتوقف  مل  ال�صالة،  على  واظبت  املا�صية  االأيام  يف  ال�صابق، 
اإىل  �صاقي  فقدت  لقد  �صريًعا،  هذا  على  الرد  وجاء  حلظة،  الدعاء 
االأبد، اأ�صبحت عاجزة، اأراأيت كيف اأ�صبحت �صالتي لعنًة تطاردين، 

اأ�صبحت ملعونًة اإىل االأبد، لن يرتكني »يامن« اإال جثة هامدة. 

حا�صوبي  وو�صعت  ال�صخ�صية  �صفحتي  اأغلقت  اخلارج،  من  »كرمي«  عاد   
جانًبا.

 مل يرتكني »كرمي« خالل اإقامتي يف امل�صفى.

اأجلي، كان يق�صي النهار  اأعرف كيف �صاأوافيه حقه على ما فعله من   ال 
اأن  الليل خارج غرفتي على مقاعد اال�صرتاحة، رف�س  معي ويوا�صيني ويبيت 

يغادر ويرتكني وحيدة. 
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 تويف والدي اأثناء اإقامتي بامل�صفى وتاأخرت عمتي يف العودة من اأجل اإنهاء 
اإجراءات الدفن وما يتبعها.

 غادرت امل�صفى واأحليت على »كرمي« اأن نعود اإىل الفيال. 

عدم 	  وحم�صر  »يامن«  يرتكك  لن  خطر،  الفيال  اإىل  عودتنا  »حور« 
التعر�س �صيدفعه اإىل حماولة االنتقام منك.

ال تقلق يا »كرمي« �صاأجمع اأغرا�صي ال�صرورية ونذهب اإىل �صقة والدي. 	 

»حور« �صنذهب لالإقامة داخل فندق حتى تعود عمتك.	 

»كرمي« لن اأذهب اإىل فنادق اأو اأماكن فيها غرباء، �صنذهب اإىل �صقة 	 
والدي والدادة »اأم فاروق« �صتقيم معي حتى عودة عمتي.

 عدنا اإىل الفيال و�صاعدتني الدادة يف جمع اأغرا�صي ال�صرورية، غادرنا 
ال�صقة،  باب  بجوار  تقع  نوم  غرفة  واخرتت  والدي،  �صقة  اإىل  وذهبنا  الفيال 

رتبتها »اأم فاروق« وو�صعت ثيابي يف اخلزانة.

اإىل  واجته  بعدها  عاد  وم�صروبات،  غذائية  مواد  ل�صراء  »كرمي«  ذهب   
املطبخ، اأفرغ الطعام داخل الرباد واأعد الع�صاء، وغادر »كرمي« بعد اأن انتهينا 
من تناول الطعام وبقيت معي الدادة، عدت بعدها اإىل غرفتي، تناولت اأقرا�س 

املهدئ وغفوت، وا�صتيقظت على حلٍم غريب.

 راأيت ال�صاب الذي اأراه يف منامي دوًما يدّلك �صاقي يف رفق وهو يهم�س: 
ال�صاب  ونه�س  بالوجع،  �صعوري  تال�صى  وتتعايف،  �صت�صفي  »حور«  يا  تخايف  ال 
الرك�س  بداأت  بعدها  مب�صاعدته،  امل�صي  اإىل  عدت  الوقوف،  على  واأعانني 

والقفز، وظل ال�صاب ي�صجعني ويحفزين على املزيد من امل�صي والعدو. 

 نه�صت يومها م�صتب�صرة بالروؤيا، وف�ّصرت الدادة احللم على اأين �صاأتعافى 
واأعاود ال�صري.
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بداأ  اأين  من  نف�صي،  ترميم  اأبداأ  اأين  من  حرية،  يف  واأنا  دفرتي  اأغلقت   
انهياري، متلك مني اجلزع ومل اأعد اأعرف من اأين اأبداأ.

 ا�صتقت لل�صالة، �صاقتني قدماي اإىل الو�صوء وعدت اإىل غرفتي، بحثت 
عن حجاب يواري راأ�صي فلم اأجد، ت�صللت اإىل غـرفة عمتي اختل�صت حجابـهـا 

وعـدت اإىل غـرفـتي.

ي�صجد  ينحني  كان ج�صدي  اأ�صلي،  ووقفت  راأ�صي  على  و�صعـت احلجاب   
حركات  اأوؤدي  اأين  �صعرت  متخ�صبة،  وروحي  جـامًدا  قلبي  ظل  لكن  ويـركع، 
اأحفظها فقط، لكن ال اأ�صعر بها، اأفتقد للخ�صوع واالإخال�س ال اأظن اأن �صالتي 

مقبولة.

فرحت  وخ�صـوع،  �صـال�صة  يف  »يو�صف«  ي�صلي  كان  كيف  اأتذكر  جل�صت   
اأعدت  قلبي،  اأمام  مغلق  الطريـق  ال�صالة،  اأمل يل يف  ال  اأنتحب على حايل، 

احلجـاب اأدراجـه.

 �صعرت بالرغبـة يف الرق�س بعد اأن ف�صلت �صالتي ونحيبي يف �صفائي من 
حزين ووجعي، وعمتي ال ت�صمح بالرق�س والغناء يف �صقتها حتى تظل مبـاركة.

للـرق�س يف حقيبتي  ثيـابي على عجل، و�صعت ف�صتاين امل�صمم   ارتديت 
واأ�صدلت  ثوبي  اأبدلت  هنـاك،  اأحًدا  اأجد  مل  الريـا�صة،  �صـالة  اإىل  وانطلقت 
عود  املف�صل،  حلني  اأدرت  بالدمع،  عيني  وكحلت  حذائي،  ونـزعـت  �صعري 

ي�صـاحبـه �صربـات على الـدف.

على  ين�صـاب  وج�صـدي  بوجعي  وتبوح  بغ�صب  االأر�س  تدق  قدمي  وتركت 
اإىل  ويذهب  املحطم،  قلبي  حيث  الي�صار  اإىل  خ�صري  يتمـايل  حزين،  اأنغام 
اليمني حيث روحي املنك�صرة، ويئن فوؤادي مع كـل اهتـزازة من ج�صدي، يا اهلل 

اأعـوام من تـرك ال�صالة اأدمت قلبي بالوح�صة.
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 اآه لو يت�صـكل قلبي باخل�صوع على �صجادة ال�صالة كما يت�صكل ج�صدي االآن 
على اأنغام العود، اجلميع ي�صلي يف ب�صـاطة وهدوء، »يـو�صـف« ي�صكب متـاعب 

العمل على ال�صجادة يف كل �صالة ويوا�صل العمل بعدهـا ب�صكيـنة واإ�صـراق.

 تـلوم عمتي عـدم �صالتي كل �صبـاح، اأظل اأراقبهـا خل�صة وهي ت�صلي فتهداأ 
روحها، ويخ�صع قلبها راكًعا و�صاجًدا، مَل ال يحدث هذا معي، مَل اأزداد همـًا كلما 

حـاولت ال�صالة؟

 ازداد دمع عيني يف ن�صيج بائ�س، اأعلم اأين اأرق�س فوق مو�صع جـرحي.

 هـناك حـاجز يـحـول بيني وبـني ال�صماء، �صيـّده »يامن« بـداخلي، اأو رمبـا 
بنـاه حـرمـاين مـن اأمي، اأو و�صعه خـذالن والدي، ال اأدري من اأيـن جـاء هذا 
احلـاجـز اللعني، لـكن اأمتنى اأن تـحدث معجزة مـا ويـزول هـذا احلـاجـز، اأنـا 

اأعـرف دائـي لكن ال اأجد دوائي.

 اأخ�صى اأن اأعـاود طـرق البـاب واألـتـزم ال�صـالة والـدعـاء واأ�صـع احلجـاب، 
تـذهب  واأن  يقيني،  مـن  بقـي  ما  اأفقـد  اأن  اأخ�صـى  اختبـار،  اأول  عنـد  واأنتك�س 

ت�صاوؤالتي مـا بقي من اإميـاين.

بـ  ابتليت  مَل  وجدتي،  جدي  فقدت  مَل  اأبي،  لفظني  مَل  اأمي،  حـرمت  مَل   
»يـامن«، هل حًقا اأنا مـدانة بقتل اأمي؟

وعي  دون  اخلـامد  ت�صـاوؤالتي  بـركان  اأيقظـت  »يـو�صف«  يا  اهلل  �صـاحمك   
منك، اأيقظـت �صـوقي للقرب من اهلل، يـا اهلل ائذن لـجـدار الـوح�صة اأن يـزول، 
يـا اهلل احفظ ما بقي من يقيني وال ت�صلبني اإميـاين، دائًمـا ما اأردد لنف�صي يف 

جزع: اإمياين الزهيد اأف�صل من العدم.

االهتـزاز  وتـلب�س  التـلوي  اعتنـاق  على  اأقوى  اأعـد  ومل  قدماي،  اأتعبتني   
تعانق  �صعري  وتركت خ�صالت  ثيـابي،  واأبدلت  حـايل  ذلك، حملت  من  اأكرث 
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اأ�صفل ظهري، األقيت نظرة �صـاخرة على انعكا�صي بـاملـراآة، من يرى دمـع عيني 
املن�صـاب ال ي�صـدق اأين مار�صت الرق�س مـنذ حلظات فقط، الذي اأطلق تعبري 

رق�س من الفرح مل يجـرب متعـة الـرق�س على الوجع.

 كان كل �صيء فيهـا يـرق�س، وجعهـا، خوفها، عزلتها، حزنها، حتى ج�صدها 
كان يرق�س، كل �صيء عـدا قلبها.

 عـدت اإىل �صيـارتي منهكـة الروح ومـرهقـة اجل�صـد، ابتعت طعام الفطور 
وعدت اإىل املنزل، وجدت »رويف« جتل�س يف غرفة اال�صتقبال عند عودتي من 

اخلارج. 

�صباح اخلري يا »رويف«. 	 

�صباح اخلري »يا�صمي«، هل �صرنا ال نلتقي داخل املنزل اإال �صدفـة؟	 

يا 	  اإزعاجك  يف  اأرغب  ومل  فوري،  من  ومنت  مرهقة  باالأم�س  عدت 
»رويف«.

اأين كنت يا »يا�صمي«؟	 

كنت يف ال�صالة الريا�صية، �صاأبدل مالب�صي واأعد طعام الفطور. 	 

بعد 	  معي  احلديث  تتجنبي  اأن  توقعت  »يا�صمي«،  يا  الر�صا  هذا  ما 
اجتماع جمل�س االإدارة.

االإدارة كان قا�صًيا، تعاملوا معي ب�صخرية طوال  اأع�صاء جمل�س   )هجوم 
االجتماع، واكتفت عمتي مبتابعة املوقف دون تدخل(.

اأمل نتفق يا »رويف« على اأن نرتك ما حدث يف العمل داخل املوؤ�ص�صة، وال 	 
نتحدث فيه خارجها؟
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نعم نعم، ح�صًنا اذهبي واغت�صلي و�صاأعد الفطور. 	 

اأح�صرت بع�س املعجنات الطازجة، اأعّدي م�صروب ال�صوكوالتة. 	 

ح�صًنا يا �صم�صمة. 	 

 عدت اإىل غرفتي واأبدلت مالب�صي وذهبت اإىل تناول الفطور. 

v
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)الــــــر�ؤيـــــا(

     »يـــوســف«:

 هل اأ�صبت بـالهالو�س بعد اأن اأم�صيت عمري يف درا�صة االأمرا�س النف�صية 
والتعامل معها. 

 ا�صتيقظت على حلٍم اآخر، زارتني فيه »حور«، لكّن هذه املرة كانت اأقرب 
اإىل نظري من كل املرات ال�صابقة.

اأمامي  وقفت  دروبنا،  وتقاطعت  اجتاهي  يف  قادًما  »حور«  طيف  كان   
ب�صوق  هم�صت  ولوعة،  ب�صوٍق  اإليها  وتطلعت  بلهفة  عيناها  عانقتني  للحظات 
بخفوت،  يرتدد  �صوتها  ظل  فوؤادي،  واأذابت  قالتها  واحدة  كلمة  �صنلتقي، 

ا�صتب�صرت بهذه الروؤيا.

 قطعت التفكري فيها واجتهت اإىل احلمام اغت�صلت، واأبدلت ثيابي وغادرت 
�صقتي، اجتهت اإىل �صالة االألعاب الريا�صية، لكن فقدت الرتكيز، كنت من�صغاًل 

بالتفكري يف احللم الذي راأيته.

 اأكاد اأجن، اأنا على يقني اأين على معرفة ب�صاحبة هذا ال�صوت لكن من 
هي، بالتاأكيد لي�صت من معاريف واإال كنت تذكرتها. 
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 اأنهيت التمرين وعدت اإىل منزيل، مررت على �صقة »رفيف« بعد اأن تناهى 
اإىل م�صامعي �صوت �صجيج »اإياد« موؤكًدا اأنها ا�صتيقظت، طرقت الباب.

	 �صباح اخلري يا »يو�صف« تف�صل.

�صباح اخلري »رفيف« كيف حالك؟	 

احلمد هلل بخري، كيف حالك اأنت؟ 	 

احلمد هلل.	 

دقائق واأجهز الفطور. 	 

اأنا يف عجلة يا »رفيف«، �صاأمر عليك حني عودتي.	 

ح�صًنا، �صاأنتظرك. 	 

 عدت اإىل منزيل مرة اأخرى، كنت اأفتقد �صهيتي اإىل الطعام هذا ال�صباح، 
واكتفيت باالغت�صال وارتداء مالب�صي وانطلقت جتاه املوؤ�ص�صة.

 لكن مل تكن البداية م�صجعة عند و�صويل اإىل املوؤ�ص�صة، وجدت »يا�صمي« 
تقف مبدخل �صاحة االنتظار، وهي تبتكر طريقة لركن �صيارتها.

يف  �صيارتها  تركت  النهاية  ويف  الوقت،  بع�س  ا�صتغرقت  اأترقبها،  وقفت   
اأ�صت�صيط  جعلتني  البخارية،  دراجتي  اأمام  املدخل  واأغلقت  الطريق  عر�س 
غ�صًبا، كان املكان خالًيا اأمامها ما ال�صر فيما فعلته! من �صوء احلظ اأين مل 

اأحمل معي جهاز اإنذار الدراجة وال اأ�صتطيع تركها هكذا باملدخل.

 ا�صتغرقت وقًتا واأنا اأحاول العبور بني �صيارة »يا�صمي« والر�صيف متجنًبا 
اأجبتها  ال�صباح،  بتحية  وبادرتني  مكتبها  اإىل  و�صلت  بكليهما،  االحتكاك 

بعبو�س.
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 ق�صيت الوقت يف العمل بال انقطاع، مل اأتوقف خالل اليوم الأنال ق�صًطا من 
الراحة، وما اإن انتهى يومي يف املوؤ�ص�صة حتى انطلقت اإىل املنزل، كل ما كنت 

اأفكر فيه هو كيفية الو�صول اإىل الفرا�س يف اأ�صرع وقت.

 و�صلت اإىل منزيل يف غ�صون �صاعة اأم�صيتها يف القيادة اإىل املنزل و�صط 
زحام ال�صري، دلفت اإىل �صقة اأختي الأفاحتها بخ�صو�س اأمر هام. 

م�صاء اخلري »رفيف«.	 

م�صاء اخلري يا اأخي، كيف حالك؟ 	 

احلمد هلل بخري، كيف كانت اأمورك اليوم يا اأختي؟	 

احلمد هلل بخري، ودعت اخلالة يف ال�صباح.	 

ت�صل ب�صالمة اهلل. 	 

كيف كان يومك؟ 	 

احلمد هلل بخري يا »رفيف«.	 

وفقك اهلل، اذهب اإىل تبديل ثيابك يا »يو�صف« حتى اأنتهي من اإعداد 	 
الع�صاء. 

ال داعي اإىل ذلك يا »رفيف« اأنا متعب و�صاأجته اإىل الفرا�س مبا�صرًة.	 

ح�صًنا، لكن ال تن�س اأن متر علّي يف ال�صباح.	 

»رفيف« هناك اأمر هام اأود طرحه عليك. 	 

تف�صل يا اأخي.	 

اأنت على علم باملوؤ�ص�صة التي اأعمل بها، األي�س كذلك؟ 	 
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نعم موؤ�ص�صة عريقة ولها �صمعتها.	 

هناك وظيفة ملقنة لغة اإجنليزية �صاغرة، واأرى اأنها منا�صبة لك، ما 	 
راأيك؟ 

ال اأعتقد اأنه �صيتم قبويل يف مكان كهذا يا »يو�صف«. 	 

دعي عنك هذه ال�صلبية يا »رفيف«، جربي ولن تخ�صري �صيًئا.	 

ح�صًنا لكن اأين �صاأترك »اإياد«؟	 

»اإياد« 	  حالة  تنا�صب  باإمكانيات  االأطفال وجمهز  لرعاية  ملحق  هناك 
باإمكانك تركه، اإذا مت قبولك بالوظيفة.

اتفقنا يا »يو�صف«.	 

ح�صًنا اأراك غًدا.	 

بالنوم،  وغرقت  لل�صداع  ا  اأقرا�صً وتناولت  اغت�صلت  �صقتي،  اإىل  عدت   
وا�صتيقظت قرب ال�صاعة الثالثة على غري العادة، حلم اآخر من االأحالم التي 

باتت تغزو نومي كل ليلة، هذه املرة احللم االأغرب.

اإىل  باأناملها  وت�صري  )اأنا. هي(،  تهم�س  اأمامي وهي   كانت »حور« جتل�س 
فتاة تقف بجوارها ال يظهر منها �صوى �صعرها االأ�صود.

 ا�صتيقظت واأنا اأقراأ املعوذتني، لقد زاد االأمر عن حده بعد اأن كنت ال اأقوى 
اإىل  واجتهت  فرا�صي  من  نه�صت  اثنتني،  اأ�صبحتا  واحدة  فتاة  مواجهة  على 
احلمام واأنا اأدعو اهلل اأن يجمعني بـ»حور« اأو ي�صرفها عن اأحالمي وتفكريي، 
اأنهيت حمامي وعدت اإىل غرفتي، اأح�صرت حا�صوبي النقال وبا�صرت مراجعة 

امللفات املتبقية من حاالت املوؤ�ص�صة.
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ا عن ذلك، �صغلت »يـا�صمي« تفكريي واألهتني عن االنتهاء من   لكن عو�صً
امللفات.

مكتب  اإىل  وتوجهت  للموؤ�ص�صة  و�صلت  العمل،  اإىل  وذهبت  ثيـابي  اأبدلت   
»يا�صمي«.

كانت يف اأوج تاألقها وكاأّنها ت�صتعد للذهاب اإىل حفل، كل �صيء فيها يدفع 
املرء الإطالة النظر اإليها، بادرتني بتحية ال�صباح، واأجبتها يف �صرود. 

عمدت اإىل جتنب التطلع نحوها، واأبقيت نظري جتاه االأر�س كما تعودت 
اأن اأفعل، اأنا من يجب عليه القيام بالتحكم يف اجتاه نظراته واأفكاره، ال عتب 

عليها فهي حرة يف طريقة انتقاء مالب�صها.

 يعجبني �صدة تركيزها يف العمل، الوحيدة التي راأيتها ت�صتطيع العمل على 
�صوت العزف واالأحلان، طلبت القهوة ومل تكلف نف�صها عناء �صوؤايل، اأوحى يل 

هذا اأن لديها نزعة �صيطرة واهتمام باالآخرين حمببة للنف�س.

اأن  اأخربتني  ترتيبها،  اإعادة  اأنهت  التي  امللفات  واأر�صلت يل  العمل  بداأنا   
الطبيب الذي �صبقني ترك لها العمل يف حالة فو�صى حتى اإن االأطباء الواقعني 

حتت اإ�صرافه مل يهتموا برفع تقارير احلاالت وتدخلت لتنظيم �صري العمل.

 كانت امللفات التي اأعدتها دقيقة ومنظمة، نقلت يل فكرة كاملة عن و�صع 
احلاالت املوجودة داخل املوؤ�ص�صة، مل يبق اإال مقابلتهم.

الوظيفة  ل�صغل  املتقدمني  مقابالت  يف  وان�صغلت  امللفات،  و�صط  تركتني   
اخلالية، مررنا بعدها اإىل مكتب »د/ حممد« وجل�صنا بع�س الوقت يف اجتماع 

لتنظيم �صري العمل.

 عدنا اإىل املكتب وانهمكنا يف العمل، اإىل اأن جاءت »�صاندي« ال�صابة التي 
»�صاندي«  مع  وتعاملها  احتوائها  طريقة  االأم�س،  يف  »يا�صمي«  ب�صحبة  كانت 

اأثارت انبهاري.
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 جاء موعد االجتماع املنتظر، حتدثنا مًعا قبل االجتماع وحذرتني »يا�صمي« 
من اأ�صلوب تعامل جمل�س االإدارة ال�صيئ وعدم تقديرهم لل�صباب، حتى لو كانوا 
من ذوي الكفاءة واخلربة، جنحت »يا�صمي« يف احل�صول على موافقة جمل�س 
ولديها  النقا�س  واإدارة  االإقناع  بارعة يف  كانت  تنظيمها احلفل،  االإدارة على 

طول بال و�صرب. 

 اآه لو اأتذكر اأين التقيت بها، تبدو يل ماألوفة للغاية، ا�صمها الغريب يذكرين 
بفتاة راأيتها اأثناء عملي يف لندن لكن حتًما لي�صت هي نف�صها »يا�صمي«، اأفـقت 
من  انتهيت  الريا�صية،  ال�صالة  اإىل  وذهبت  مالب�صي  واأبدلت  �صرودي  من 
التمرين وعدت اإىل البيت، ارتديت ثياب العمل وجمعت اأغرا�صي، وانطلقت 

اإىل العمل.

v
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     »يــــــــاسمي«:

هيا يا »يا�صمي« الفطور جاهز. 	 

 اجتهت اإىل املطبخ، وبادرت عمتي بتحية ال�صباح، تطلعت اإيّل يف ا�صتغراب 
و�صاألتني:

هل �صتذهبني اإىل العمل اليوم يا »يا�صمي«؟	 

نعم �صاأذهب.	 

بهذه الثياب؟	 

قالتها وهي ت�صري بيدها نحو ثيابي يف ا�صتنكار.

وما بها ثيابي؟ 	 

هذه البدلة ت�صبه ثياب العاملني يف ور�س ت�صليح ال�صيارات، ا�صتبديل 	 
ثيابك مبالب�س تليق بوظيفتك هيا. 

اأواًل هذا يدعى )اأوفروال( ويريحني، ثانًيا ال دخل لوظيفتي بطريقة 	 
ثيابي. 

وبداأت اأتناول طعامي.

»يا�صمي« هذا ي�صمى )�صلوبيت( كنت اأ�صرتيه لك عندما كنت ر�صيعة، 	 
اإىل جانب اأن الكنزة التي ترتدينها اأ�صفل منه خفيفة وال ت�صلح لل�صتاء.
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�صعري 	  بو�صع  تقومني  هال  ثيابي  على  تعرفِت  دمت  ما  عمتي  ح�صًنا 
داخل جديلة من ف�صلك.

 وقفت اأمامها بثبات وهي تعقد خ�صالت �صعري داخل جديلة ال�صنبلة.

اأريد 	  اأنا فقط ال  اأنني ا�صت�صلمت جلنونك،  ح�صًنا »يا�صمي« ال تعتقدي 
ت�صتيت ذهني قبل ال�صفر. 

اإىل اأين يا »رويف«؟ هل �صترتكني البلد هرًبا مني؟ 	 

ال يا خفيفة الظل، لدي عمل هام يف فرع االإ�صكندرية. 	 

ح�صًنا، متى �صتعودين؟	 

رمبا على نهاية االأ�صبوع مع عطلة »كرمي«. 	 

�صحبتك ال�صالمة، هاتفيني عند و�صولك. 	 

اعتني بنف�صك يا ابنة اأخي، ال تهملي تناول طعامك، اأرجو اأال اأجدك 	 
هيكاًل عظمًيا عند عودتي.

ح�صًنا.	 

بقدمي،  مريًحا  ريا�صًيا  حذاًء  انتعلت  حقيبتي،  وحملت  عمتي،  ودعت   
تطلعت اإىل �صورتي يف املراآة بر�صى، رغم اأن ثيابي جعلتني اأبدو كفتاة مراهقة، 

لكنها منحتني الراحة النف�صية وهذا هو ما يهمني، انطلقت اإىل العمل. 

 دلفت اإىل حمل العم »را�صد« ابتعت فطوًرا يل اأنا و»يو�صف«، واحرتت يف 
اختيار االأطعمة الأين ال اأعرف ذوق »يو�صف«، طلبت برك باجلنب واخل�صروات 

وخمبوزات القرفة مع كوبني من القهوة املخفوقة بنكهة الفانليا. 
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اإىل  و�صلت  وحذر،  بحر�س  ال�صيارة  اإىل  واجتهت  الطعام  اأكيا�س   حملت 
املوؤ�ص�صة ومتنيت اأن اأجد من ي�صاعدين، و�صلت اإىل امل�صعد من ح�صن حظي 

وجدت »يو�صف«.

�صباح اخلري »اأ/ يا�صمي«. 	 

قالها ومد يده وحمل عني اأكواب القهوة.

�صباح اخلري »د/ يو�صف«، �صكًرا لك. 	 

 اجتهنا اإىل الدرج و�صاألني »يو�صف« يف ا�صتغراب:

ما هو �صر حبك ل�صعود الدرج يا »اأ/ يا�صمي«؟	 

ال �صيء يا »د/ يو�صف« جمرد بقايا رهاب من االأماكن املغلقة وال�صيقة.	 

 و�صلنا اإىل املكتب، و�صع »يو�صف« الطعام على طاولة العمل، ذهبت اإليها 
وجل�صت، كان »يو�صف« يتطلع نحوي بتاأمل وده�صة، جتاهلت االأمر وبادرته:

دعنا نتناول الفطور قبل البدء بالعمل يا دكتور، تف�صل معي.	 

ال داعي لهذا، �صكًرا لك يا اأ�صتاذة �صاأذهب الإح�صار الطعام بعد قليل.	 

اأن يربد 	  يا دكتور قبل  اأح�صرت فطوًرا يكفينا مًعا، تف�صل  بالفعل  اأنا 
الطعام.

 جل�س »يو�صف« واأخرجت علبة الربك واملعجنات واقت�صمتهم بيننا، وناولته 
كوب القهوة.

اأمتنى اأن يعجبك الفطور »د/ يو�صف«.	 

�صكًرا على كرمك »اأ/ يا�صمي« مل يكن هناك داٍع لتثقلي على نف�صك. 	 
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مل ت�صنح يل الفر�صة ل�صكرك اأم�س على م�صاندتي اأثناء اجتماع جمل�س 	 
االإدارة وداخل مكتب »د/ حممد«، هذا تعوي�س عن ال�صكر. 

ال داعي لل�صكر يا اأ�صتاذة، نحن فريق عمل واحد، األي�س كذلك؟	 

اأجيد �صرح 	  اأنا ال  نعم بالطبع يا دكتور وي�صاعدين جناح االأمر بيننا، 
نف�صي ودائًما اأواجه �صعوبة يف العمل اجلماعي. 

نعم اأتفهم هذا االأمر، باملنا�صبة اأفكارك حازت على اإعجابي باالأم�س.	 

ي�صعدين �صماع هذا، ما راأيك اأن ت�صاعدين يف تنظيم احلفل؟	 

ال مانع لدي، اطلعيني على خطتك. 	 

 اأنهينا الفطور وتوجهنا اإىل املكتب، انتبهت اإىل ثيابه كان يف قمة جاذبيته 
هذا ال�صباح، كان يرتدي بدلة جمعت بني الذوق الكال�صيكي وال�صبابي، ترى 

ما الذي مينع �صاًبا مثله من االرتباط؟

النقال  حا�صوبه  اأخرج  مقعده،  اإىل  »يو�صف«  وعاد  مكتبي  خلف  جل�صت   
وبادرين: 

لدي ملحوظة �صت�صهل علينا نظام العمل فيما بعد يا اأ�صتاذة.	 

ح�صًنا تف�صل يا دكتور. 	 

املرحلة 	  يتم ت�صنيف حاالت الطالب يف جملدات ح�صب  اأن  راأيك  ما 
العمرية، ويتم تنظيمها داخل ملفات وفق خطورة احلالة؟ 

دكتور 	  يا  رائعة  فكرة  لكنها  والوقت  اجلهد  من  مزيًدا  ي�صتلزم  االأمر 
و�صتي�صر علينا العمل يف ما بعد.

�صوؤالك 	  اأود  اآخر  اأمر  هناك  االأ�صا�س،  هذا  على  االآن  العمل  نبداأ 
بخ�صو�صه يا اأ�صتاذة.





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

تف�صل يا دكتور.	 

هل وجدت من يقوم ب�صغل وظيفة ملقن اللغة االإجنليزية؟	 

يف احلقيقة ال يا دكتور، واليوم لدي مقابلة بخ�صو�س تنظيم احلفل، 	 
وال اأدري من اأين اأجد وقًتا للبحث عن ملقن.

اأعتقد يا اأ�صتاذة اأن لدي معلمة جديرة بهذه الوظيفة، وتتوافر لديها 	 
ال�صروط املذكورة.

حًقا يا دكتور، ما هي موؤهالتها العلمية وخرباتها؟	 

هي حا�صلة على �صهادة جامعية من ق�صم الرتجمة واللغات، وخريجة 	 
ا على دورات معتمدة يف املجال الرتبوي.  مدار�س اأجنبية وحا�صلة اأي�صً

رائع يا دكتور، هل لديها خربة عملية يف جمال التعليم؟	 

موؤ�ص�صة 	  �صمنها  ومن  تعليمية،  موؤ�ص�صات  يف  عملت  اأ�صتاذة  يا  نعم 
»الغد«.

جيد يا دكتور، موؤ�ص�صة »الغد« لديها ن�صاط مياثل اخت�صا�س موؤ�ص�صتنا، 	 
هل باإمكانها احل�صور غًدا الإجراء املقابلة؟

نعم �صاأح�صرها معي يف ال�صباح يا اأ�صتاذة.	 

جيد، لدينا مقابلة االآن مع والدة طالبة، �صت�صاعدنا يف تنظيم احلفل.	 

ح�صًنا يا اأ�صتاذة.	 

 اأجريت ات�صااًل مبكتب اال�صتقبال اأخربهم با�صطحاب مدام »نيفني« اإىل 
مكتبي، وات�صلت بـ »اأ/ عزة« امل�صوؤولة عن الن�صاطات يف املوؤ�ص�صة اأدعوها اإىل 

مكتبي.
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هل ا�صتلمت كارنيه العمل من »اأ/ جمدي« يا »د/ يو�صف«؟	 

ال، مل اأذهب اإىل »اأ/ جمدي«.	 

ح�صًنا، �صيح�صر هو اإًذا يا »د/ يو�صف«. 	 

 تطلع اإيّل »يو�صف« يف ا�صتغراب.

 اأجريت ات�صااًل مبكتب »اأ/ جمدي« مدير ال�صوؤون القانونية.

األو، مرحًبا »اأ/ جمدي« هل باإمكانك اإح�صار ملف تعيني »د/ يو�صف« 	 
والكارنيه اخلا�س به اإىل مكتبي؟

ال يا اأ�صتاذة، لي�س من اخت�صا�صي ال�صعي بني املكاتب مبلفات املوظفني، 	 
اأر�صلي الدكتور اإىل مكتبي، و�صاأكمل اإجراءات تعيينه.

»اأ/ جمدي« اأنا اأحتدث ب�صفتي ع�صو جمل�س اإدارة ولي�س موظفة.	 

 اأجاب باقت�صاب ووجوم: ح�صًنا يا »اأ/ يا�صمي«.

ح�صًنا، اأريد امللف يف مكتبي االآن يا »اأ/ جمدي«. 	 

 اأغلقت الهاتف، بادرين »يو�صف« قائاًل:

»اأ/ 	  اإىل  �صاأذهب  كنت  يا�صمي«،  »اأ/  يا  هذا  لكل  داٍع  هناك  يكن  مل 
جمدي« بعد العمل.

اأنت بالفعل ذهبت اإليه م�صبًقا يا دكتور وهو اأ�صاء اإليك.	 

 ح�صر »اأ/ جمدي« اإىل مكتبي يف وجوم، وظل يتطلع نحوي بغ�صب مكتوم، 
للمرتب  وزيادة  جديًدا  بنًدا  واأ�صفت  »يو�صف«  ملف  منه  وتناولت  جتاهلته 

وبادرت:
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رجاًء يا »د/ يو�صف« وقع على هذا التعديل.	 

لكن هذا اأكرث من املتفق عليه »اأ/ يا�صمي«.	 

 نظرت اإليه يف حزم، واأكملت يف اإ�صرار:

وقع يا دكتور ودعنا ننتهي. 	 

 وقع »يو�صف« يف �صمت وتناولت منه امللف واأعدته اإىل »اأ/ جمدي«. 

 خرج يف غ�صب هادر.

تنظيم  حول  نتناق�س  وجل�صنا  عزة«  و»اأ/  »نيفني«  مدام  بعدها  ح�صرت   
احلفل. 

الريا�صية،  االألعاب  �صالة  اإخالء  على  عزة«  »اأ/  ت�صرف  اأن  على  اتفقنا   
وت�صع قائمة احل�صور واملدعوين وتقوم باإر�صال ن�صخة منها اإىل مدام »نيفني«. 

ت�صلح  حتى  الريا�صية  االألعاب  �صالة  بتجهيز  »نيفني«  مدام  تقوم  واأن   
الإقامة احلفل وا�صتقبال املدعوين. 

 �صاألني »يو�صف« بعد مغادرتهم: 

اأظن يا اأ�صتاذة اأنك تعمدِت عدم احلديث عن فقرات احلفلة اأمامهما.	 

يف احلقيقة نعم، واأود اأن يبقى االأمر �صًرا بيننا. 	 

ح�صًنا، هل لديك روؤية وا�صحة؟ 	 

العر�س 	  فقرة  تاأدية  يف  الثانوية  املرحلة  بطالب  �صاأ�صتعني  نعم، 
امل�صرحي، مترن اأغلبهم على امل�صرحية بالعام املا�صي. 

هذه بداية م�صوقة يا اأ�صتاذة، ا�صتمري من ف�صلك.	 
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بعدها نقوم بتقدمي فقرة م�صابقة علمية وثقافية و�صاأترك لك القيام 	 
بهذه املهمة.

جيد، اأنا معك يف هذا االأمر. 	 

الربجمة 	  دور  على  به  ن�صت�صهد  فيلم ق�صري  بعر�س  و�صاأختتم احلفلة 
اللغوية والع�صبية يف تغيري �صلوك الفرد وتاأهيله نف�صًيا، حمتوى الفيلم 
يتحدث عن فرتة من حياتي. يظن اجلميع هنا اأن خربتي مبجال علم 
لكن  در�صتها،  نف�صية  دورات  نتيجة  جاءت  ال�صلوكي  والتعديل  النف�س 
وتعديل  نف�صي  تاأهيل  برنامج  اإىل  اأنني خ�صعت  دكتور  يا  يف احلقيقة 

�صلوكي.

اأراقب ردود  واأنا   رفع »يو�صف« نظره نحوي يف ده�صة، فاأكملت يف هدوء 
اأفعاله:

وتلقيت 	  لندن،  يف  النف�صي  التاأهيل  موؤ�ص�صات  باإحدى  لفرتة  اأقمت 
برنامج عالجي يعتمد على علم الطاقة والربجمة اللغوية، يدور عمل 
االأ�صرار  الناجني من احلوادث، وتخفيف  تاأهيل  اإعادة  املوؤ�ص�صة على 
اجل�صدية والنف�صية التي تعر�صوا لها نتيجة احلادث، ويعتمد على علم 

الطاقة الب�صرية. 

 مل يعلق »يو�صف« وبدت عليه الده�صة. 

هل اأوا�صل احلديث يا دكتور؟ 	 

نعم تف�صلي اأنا اأ�صمعك، لكن ال اأود مقاطعة حديثك يا اأ�صتاذة.	 

الالعبني 	  فئة  فئتني،  من  املوؤ�ص�صة  هذه  يف  النزالء  اأغلب  ح�صًنا، 
الريا�صيني اأو اأع�صاء فرق الباليه الذين اأ�صيبوا يف حوادث، وت�صببت 
االإ�صابة لهم بالعجز عن موا�صلة حياتهم، وهناك فئة اأخرى تعر�صت 
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�صخ�صياتهم  يف  واأثرت  الطفولة  مرحلة  يف  نف�صية  �صدمات  اإىل 
احلاالت،  هذه  تاأهيل  باإعادة  تهتم  املوؤ�ص�صة  ذلك،  بعد  وم�صتقبلهم 

وت�صاعدهم يف العودة اإىل احلياة ب�صخ�صيات اإيجابية خالقة. 

ما�صبب التحاقك بهذه املوؤ�ص�صة يا »اأ/ يا�صمي«؟	 

اإ�صابتي بعجز يف احلركة وامل�صي بعد 	  اأدتا اإىل  تعر�صت اإىل حادثتني 
االأوىل  العملية  وف�صلت  �صاقي،  ترميم  عملية  اإجراء  اإىل  خ�صعت  اأن 
ب�صبب اإ�صابتي يف حادثة اأخرى، قرر االأطباء اإجراء عملية برت ل�صاقي، 
لكن عمتي رف�صت و�صافرنا اإىل اخلارج، واأجريت عملية ترميم �صاق 

جديدة لكن مل تنجح، وا�صتمر عجزي عن احلركة.

اإىل  اإجراء جل�صات عالج طبيعي، واخل�صوع   �صارحني االأطباء ب�صرورة 
و�صممت  رف�صت  لكني  احلادث،  بعد  ما  اكتئاب  لعالج  نف�صي  تاأهيل  برنامج 

على مغادرة امل�صفى. 

ال�صقة،  مغادرة  ورف�صت  امل�صفى،  مغادرتي  بعد  النف�صية  حالتي  �صاءت   
والتزمت اجللو�س يف غرفتي وجتنب احلديث مع عائلتي، وتغيبت عن موعد 

اال�صت�صارة الطبية، وبعد اإحلاح و�صغط من عمتي.

 وافقت على الذهاب اإىل طبيبة نف�صية تعمل داخل موؤ�ص�صة ت�صتخدم علم 
الطاقة الب�صرية يف العالج.

اإىل املوؤ�ص�صة الطبية وخ�صعت اإىل فح�س طبي ونف�صي، وتعرفت   ذهبت 
فرتة  خالل  املوؤ�ص�صة  يف  اأقمت  عالجي،  عن  امل�صوؤولة  الطبيبة  »اإلينا«  على 

عالجي.

 مل يعلق »يو�صف« على حديثي، وبقي تعبري الده�صة مر�صوًما على وجهه، 
اأكملت حديثي:
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الداخل، 	  من  يبداأ  اخلارج  عالج  اأن  الطبيبة  اأخربتني  البداية  منذ 
ويجب اأن اأقوم بتغيري �صلوكي النف�صي حتى تتح�صن اإ�صابتي واأتعافى، 
جل�صات  مع  نف�صي  تاأهيل  بربنامج  والتزمت  ن�صيحتها،  اإىل  ا�صتمعت 

عالج طبيعي، ونظام غذاء �صحي.

 �صاألني »يو�صف« يف ده�صة: 

كيف هذا، من يراك ال ي�صدق ما تعر�صِت له؟ 	 

»د/ يو�صف« اأود اأن اأطلعك على الفقرة االأ�صا�صية يف احلفل.	 

ح�صًنا تف�صلي يا اأ�صتاذة.	 

 اأح�صرت مقطًعا لفيلم ق�صري من حا�صوبي النقال وقمت بت�صغيله وو�صعته 
وفرتة  العملية  وبعد  قبل  الإ�صابتي  لقطات  على  يحتوي  كان  »يو�صف«،  اأمام 
عالجي باملوؤ�ص�صة والتطور الذي حققته ولقطات اأوؤدي فيها لعبة اجلمباز  بعد 

اأن كنت عاجزة عن احلركة وال اأمل يف �صفائي.

الف�صل يف �صفائي يرجع اإىل الربجمة الع�صبية واللغوية، �صاعدتني يف 	 
التغلب على اإ�صابتي وتغريت �صخ�صيتي اإىل االأف�صل.

هل كنت جتيدين اأداء اجلمباز قبل احلادث يا »يا�صمي«؟	 

 نطق »يو�صف« ا�صمي يف فخر وانبهار وتوقف بعدها قلياًل. 

ال يا دكتور مل اأكن من هواة الريا�صة قبل احلادث. 	 

اإًذا كيف قمت باأداء هذه القفزات االحرتافية واحلركات ال�صعبة؟	 

تقوم 	  اأن  واتفقنا  اجلمباز،  بلعبة  اإعجابي  مدى  اإلينا«  »د/  الحظت 
عن  ق�صري  فيلم  اإعداد  على  اأوافق  اأن  ب�صرط  اللعبة  على  بتدريبي 
اإ�صابتي و�صفائي، تقوم »د/ اإلينا« بعر�صه يف مناق�صة ر�صالة الدكتوراه 
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اجل�صدية  االإ�صابات  لتحدي  ناجح  كنموذج  وت�صتخدمه  بها،  اخلا�صة 
واملعوقات النف�صية با�صتخدام علم الطاقة. 

 هتف »يو�صف« يف حما�س:

اأنت مده�صة وعبقرية يا »يا�صمي« فهمت خطتك، اأنِت بالفعل منوذج 	 
ال�صلوك،  تعديل  والع�صبية يف  اللغوية  الربجمة  اأهمية  الإثبات  واقعي، 

وحتدي االإ�صابات اجل�صدية. 

 هذه اأول مرة يتخلى »يو�صف« عن حتفظه ويتحدث معي با�صتفا�صة وحتى 
دون األقاب ر�صمية. 

اأنا معك يف هذه اخلطة، عر�س الفيلم اأثناء احلفل �صي�صاهم يف تغيري 	 
نظرة احل�صور اإىل علم الطاقة. 

لدي 	  ال،  اأم  الفيلم  بعر�س  القيام  �صاأ�صتطيع  هل  دكتور،  يا  اأعرف  ال 
رهاب اجتماعي واأكره اأن األفت اأنظار احل�صور جتاهي.

ال تقلقي يا اأ�صتاذة �صاأكون اإىل جوارك، عليك مواجهة الرهاب والتغلب 	 
عليه، وهذه فر�صة جيدة للقيام بهذا.

ح�صًنا يا دكتور �صاأحاول.	 

 وا�صل »يو�صف« حديثه م�صجًعا:

على 	  الطالب  و�صتحفز  جيدة  فقرة  هذه  يا�صمي«،  »اأ/  يا  �صتنجحني 
مواجهة العوار�س النف�صية لديهم والتغلب عليها. 

اأمتنى هذا يا دكتور. 	 

باإذن اهلل. 	 
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�صكًرا على دعمك يا دكتور. 	 

اأنت ت�صتحقني كل التقدير يا »اأ/ يا�صمي«. 	 

ح�صًنا حان وقت االن�صراف، نكمل يف الغد.	 

�صاأبداأ يف االإعداد للم�صابقة الليلة باإذن اهلل يا اأ�صتاذة. 	 

بالتوفيق يا »د/ يو�صف«.	 

يف  منا  كل  وذهب  املكتب،  وغادرنا  املحمول  وحا�صوبي  اأوراقي  جمعت   
طريقه. 

v





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

     »يــــــــــــوسف«:

غادرت املوؤ�ص�صة وعدت اإىل �صقتي واالأ�صئلة تزدحم داخل راأ�صي، ما هذه 
يف  عليها  اأتعرف  مل  مَل  »يا�صمي«،  نف�صها  هي  لندن  فتاة  الغريبة؟  ال�صدفة 

البداية؟ 

 اأفقت على طرقات »رفيف«، جاءت حتمل معها طعام الع�صاء، ا�صتقبلتها 
اإىل مائدة الطعام، و�صعته وجل�صت على االأريكة وبادرتني احلديث  واجتهت 

متذمرة:

هل انتقلت اإىل القاهرة يا »يو�صف« لتنقطع عن التوا�صل معي؟	 

م�صاء اخلري يا اأختي كيف حالك اأنت وال�صغري؟	 

 بادرتها بال�صوؤال عن حالها يف حماولة مني لتهدئتها. 

احلمد هلل نحن بخري، لكن اأين اأنت يا »يو�صف«، ما الذي قلب حالك 	 
راأ�ًصا على عقب!

اأنا هنا واحلمد هلل بخري لكن �صغط العمل �صغلني عنكما قلياًل. 	 

اأعانك اهلل يا اأخي، لكن هذا ال يعني اأن تتجاهلني بهذا ال�صكل.	 

ال اأجروؤ على جتاهلك يا »رفيف« لكن اأنت ال تعرفني، الو�صع جنوين يف 	 
العمل، اأنا ال اأجد وقًتا لتناول الطعام.
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نوؤجل 	  ودعنا  بنا  الطعام، هيا  اأمر  ن�صيت  اأخي، معذرة  يا  اأعانك اهلل 
احلديث االآن.

الطعام  اأمامي، مل متتد يدي نحو  الطعام  بو�صع  وقامت  »رفيف«  قالتها   
وفقدت �صهيتي، بادرتني اأختي:

مَل مل تتناول طعامك يا »يو�صف«؟	 

ال اأقوى على تناول الطعام االآن يا »رفيف«.	 

االأفكار  دبيب  كان  عيني،  ا  مغم�صً االأريكة  على  واتكاأت  الطعام  تركت   
براأ�صي يتزايد، تركت »رفيف« الع�صاء وجاءت جتل�س بقربي.

اأخربين فيم اأنت �صارد يا »يو�صف«؟	 

ال اأعرف من اأين اأبداأ احلديث.	 

ا�صتعن باهلل وابداأ مبا يدور يف ذهنك، ال يهم الرتتيب.	 

اأغم�صت 	  كلما  اأراها  اأ�صبحت  الفرتة،  اأحالمي عن »حور« هذه  زادت 
عيني، ودائًما اأ�صتيقظ على �صعور مزعج. 

اأخربين بتفا�صيل االأحالم التي تراها، رمبا ا�صتطعت تف�صريها.	 

دائما ما اأرى فتاة جميلة لكن مالحمها ال تبدو وا�صحة، تقرتب مني 	 
عندما  مقب�س  �صعور  وينتابني  قريًبا(،  نلتقي  )�صوف  تهم�س:  وهي 

اأ�صتيقظ.

متى تاأتيك هذه االأحالم، رمبا كانت و�صاو�س من ال�صيطان.	 

ال يا »رفيف«، اأنا دائًما اأنام على و�صوء وعلى �صوت القراآن.	 
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خرًيا يا »يو�صف« رمبا تكون هذه ب�صارة بقرب لقائك بها، اأخربين مبا 	 
ت�صعر عندما ت�صتيقظ؟

اأ�صعر اأين اأفتقدها وكاأننا �صبق اأن التقينا ثم افرتقنا بعد ذلك.	 

ت�صعر 	  يجعلك  االأحالم، هذا  دائًما يف  تراها  الأنك  �صعور طبيعي  هذا 
بافتقادها وت�صتعجل لقاءها.

رمبا يا »رفيف« ال اأعرف. 	 

لكن اأ�صعر اأن هناك اأمًرا اآخر ي�صغلك.	 

نعم، هناك فتاة تعمل معي يف املوؤ�ص�صة ينتابني �صعور غريب نحوها.	 

هل تق�صد اأنك بداأت التعلق بها؟	 

ال، اأق�صد اأين اأ�صعر باأننا �صبق اأن التقينا من قبل.	 

من الوارد يا »يو�صف« اأن تكون التقيت بها من قبل بالفعل.	 

من ف�صلك يا »رفيف« اتركي يل فر�صة للحديث. 	 

مل  لكن  الهاتف،  على  بيننا  حديث  اأول  عند  �صوتها  �صمعت  اأين  �صعرت   
ت�صبهني  العمل، هي  واأ�صلوبها يف  اأفكارها  التقيتها، تعجبني  اأتذكرها عندما 

ب�صكل غريب.

 قاطعتني »رفيف« قائلة يف نفاد �صرب:

ما يحدث بينكما ي�صمى ت�صابه اأرواح يا »يو�صف«.	 

ال، االأمر لي�س كذلك يا »رفيف«.	 

ما ا�صم هذه الفتاة يا »يو�صف«؟	 
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ا�صمها »يا�صمي« يا »رفيف« وكفي عن مقاطعتي رجاًء.	 

ح�صًنا، �صوؤال اأخري يا »يو�صف« من ف�صلك.	 

تف�صلي يا »رفيف«.	 

ماذا يعني ا�صمها؟	 

ال اأعرف رمبا يكون م�صتًقا من ال�صمو.	 

ا�صم رائع لكن غريب. 	 

ا رائعة ومتفهمة وتقدر االآخرين، باالأم�س ردت يل 	  نعم �صخ�صيتها اأي�صً
حقي من املوظف الذي اأ�صاء اإيّل يوم املقابلة.

�صوقتني ملعرفة املزيد عنها اأكمل يا »يو�صف«.	 

اليوم علمت منها بال�صدفة اأنها كانت نزيلة املوؤ�ص�صة التي عملت بها يف 	 
لندن، كما اأنها كانت م�صابة بعجز عن احلركة ب�صبب اإ�صابة �صاقها يف 
حادثة �صري، لكنها حققت اإجناًزا رائًعا ولها فيلم ق�صري يحكي ق�صتها 
واإتقانها اجلمباز ومت تكرميها يف اخلارج،  من االإ�صابة حتى �صفائها 

كنت اأتقابل معها كثرًيا داخل جل�صات التاأهيل النف�صي.

فتاة مده�صة وذات همة عالية، لكن كيف مل تتذكرها عندما التقيت 	 
بها؟

ال اأعرف يا »رفيف« رمبا الأن �صخ�صيتها اختلفت وتغريت مالحمها عن 	 
ال�صابق، كانت خجولة وانطوائية عندما التقيتها يف لندن.

اإًذا هذا هو �صبب عدم تعرفك عليها، اأين امل�صكلة اإًذا؟ 	 





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

مل اأحتدث معها عندما كنا باملوؤ�ص�صة يا »رفيف« ومع هذا لدي �صعور 	 
غريب باالألفة جتاهها، اأ�صعر اأن هناك ما يجذبني نحوها ب�صدة.

هناك �صيء غري مفهوم يا »يو�صف« وال�صدف والتوافق بينكما حمري.	 

نعم هذا ما ي�صغل تفكريي. 	 

 قطع حديثنا �صراخ »اإياد« النائم يف ال�صقة املقابلة، هرعت »رفيف« نحوه 
وتركتني حائًرا و�صط ت�صاوؤالتي.

v
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)الــهــر�ب(

     »يــــــــاسـمــــي«: 

اإىل فرا�صي لكن جفاين  اإىل منزيل منهكة وبذهٍن �صارد، اجتهت   عدت 
النوم، رغم اإرهاقي ال�صديد، ا�صت�صلمت اإىل ت�صارب االأفكار داخل راأ�صي.

مرة  الأول  قواي،  اأنهك  لندن  يف  عالجي  فرتة  حول  »يو�صف«  مع  حديثي   
اأحكي عما مررت به داخل املوؤ�ص�صة وعن الفيلم، ال اأحد يف العمل يعرف باأمر 

هويتي احلقيقية، اأو عن حقيقة ما عانيته يف الفرتة املا�صية. 

 كان �صرط عودتي اإىل م�صر هو التكتم على حياتي ال�صابقة، وجعلت االأمر 
يبدو على اأين اأخ�صى من اأن يقوم »يامن« بالتعر�س يل مرة اأخرى.

اإلكرتونيات  برجمة  ب�صركة  والتحقت  باملوؤ�ص�صة  عالجي  فرتة  اأنهيت   
وتطبيقات، كانت االأمور ت�صري على نحو جيد، اإىل اأن مت عر�س الفيلم الق�صري 
الذي اأعدته »د/ اإلينا« عني وحقق جناًحا على �صعيد جمال الطب النف�صي، 
تريد  اإعالمية  لقاءات  اأتهرب من  اأ�صبحت  االأنظار جتاهي،  لفت  وت�صبب يف 

حتقيق �صبق �صحفي من خالل مقابلتي. 

لندن،  يف  ال�صجيج  من  وهرًبا  عمتي  من  اإحلاح  بعد  م�صر  اإىل  عدت   
والتحقت  »يا�صمي«،  تناديني  واأن  ا�صم »حور«  تن�صى  اأن  ا�صرتطت على عمتي 
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بلقب  التعامل  اأو  الظهور  ورف�صت  »يا�صمي«  ا�صم  حتت  املوؤ�ص�صة  يف  بالعمل 
»حور«.

االأطفال  مع  التواجد  باملوؤ�ص�صة،  التحاقي  منذ  نف�صية  �صغوط  واجهتني   
يعيدين اإىل التفكري يف املا�صي واأنا مل اأتخط بعد ما حدث معي يف طفولتي، 
اإثارة غ�صب  العاملني والطالب وت�صبب هذا يف  �صوؤون  توليت من�صب مديرة 
اأع�صاء جمل�س االإدارة نظًرا اإىل �صغر �صني، كنت اأواجه االعرتا�س والتهكم 
العملية  خربتي  يقدر  من  اأجد  ومل  املوؤ�ص�صة،  ل�صالح  به  اأقوم  قرار  كل  على 
الهجوم  رد  يف  التدخل  عدم  عمتي  وتعمدت  االإدارة،  جمل�س  داخل  والعلمية 

الدائم علّي. 

واأثر هذا على  التقدير  اإح�صا�صي بالرف�س وعدم   يف الفرتة االأخرية زاد 
نف�صيتي، عدت اإىل احلالة التي كنت عليها قبل ال�صفر، �صاءت حالتي النف�صية 
لكني اأخفيت هذا عن عمتي، وتوا�صلت مع »د/ اإلينا« وعر�صت عليها االأمر، 

ن�صحتني مبواجهة املا�صي وم�صاحلة نف�صي.

 ال اأدري كيف اأخربت »يو�صف« بهذه االأمور، كيف بحت له عن اإقامتي يف 
املوؤ�ص�صة وعن الفيلم، لعنة اهلل على انفالت ل�صاين، كيف �صيفكر يّف االآن.

له بكل �صيء،  اأعرفه وبحت  الكتمان حتدثت مع �صاب ال  اأعوام من  بعد   
وبت اأطلب ن�صحه وم�صورته قبل اأي قرار، اأيام ويتم عر�س الفيلم يف احلفل 

ويفت�صح اأمري يف املوؤ�ص�صة. 

 لو تراجعت �صيظن »يو�صف« اأين �صعيفة، مل يعد هناك جمال للرتاجع عما 
واغتـالتـه حلـظـة  الغبـاء  اأ�صـاعـه  لكتماٍن  فيا  االأمر،  انتهى  فيه  نف�صي  ورطت 

بـوح!

حلظة  اأي  يف  �صريحل  مبوظف  وتعلق  ارتباط  ينق�صني،  كان  ما  هذا   
اأخطاء املا�صي  اأكرر  اأنا  به والتفكري فيه،  بالتعلق  اأتعذب  وين�صاين، ويرتكني 
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بحذافريها هذا ما حدث مع »يامن«، الكتمان والتجاهل هو احلل االآن حتى ال 
اأعاين مرة اأخرى. 

 ا�صت�صلمت لالأرق وتركت فرا�صي واأح�صرت دفرتي، وبداأت من عند اآخر 
فقرة توقفت فيها، هذه الفرتة �صاعدتني يف تغيري �صخ�صيتي ودفن املا�صي.

 غادرت امل�صفى واأنا اأتوكاأ على ع�صاي بعد اأن اأخربين االأطباء اأن اإ�صابتي 
مزمنة وما زلت اأحتاج اإىل عالج طبيعي، اأقمت يف �صقة والدي ومعي الدادة 
»اأم فاروق«، مل يتخل عني »كرمي«، كان مي�صي النهار معي ويرتكني يف الليل، 
ويعود يف ال�صباح، اإىل اأن ا�صتاأذنت الدادة يف ق�صاء العيد مع اأ�صرتها وغادرت 

ليلة العيد. 

 اأم�صينا ليلة العيد اأمام التلفاز نتنقل من فيلم اإىل اآخر دون ملل اإىل اأن 
جاء الليل، تركني »كرمي« واأم�صى ليلته يف ال�صيارة اأمام البناية حت�صًبا حلدوث 
اأي اأمر طارئ، وهاتفني على اجلوال، ظل يتحدث معي حتى غفوت، وعاد يف 

ال�صباح.

�صباح اخلري يا »حور«. 	 

�صباح اخلري يا »كرمي«.	 

كيف حالك اليوم هل منِت جيًدا يا »حور«؟ 	 

احلمد هلل بخري، نعم �صاعدتني حبوب املهدئ على النوم. 	 

كل عام واأنت بخري يا »حور«، والعام القادم جنتمع يف عرفات. 	 

واأنت بخري يا »كرمي«.	 

هل حتدثت اإىل عمتي؟ 	 

نعم، ات�صلت بها وعايدتها.	 
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كيف حالها؟ 	 

بخري، و�صاألتني عنك.	 

كنت اأمتنى اأن تق�صي العيد معنا. 	 

من 	  العائدة  بالرحلة  اللحاق  من  تتمكن  مل  لكن  »حور«  يا  ا  اأي�صً وهي 
اخلارج يف الوقت املنا�صب. 

متى �صتعود؟	 

غًدا، �صاأذهب ال�صتقبالها يف املطار. 	 

اأنا ال اأعرف كيف اأعتذر عن ما فعلته يف حقك يا »كرمي« خالل ال�صنوات 	 
املا�صية.

 مل مينحني »كرمي« فر�صة موا�صلة االعتذار وقاطع حديثي قائاًل:

اأنت مبثابة اأختي الوحيدة يا »حور«، لن تتخيلي كيف كانت حالتي اأثناء 	 
احتجازك داخل غرفة العمليات، اأعياين قلقي عليك.

هل ميكن اأن تغفر يل اإ�صاءتي يا »كرمي«؟	 

ان�صي ما حدث يا »حور«، اأنت ال تعلمني معزتك داخل قلبي.	 

 قالها ب�صدق وبعدها �صكت قلياًل واأكمل: 

اأتعلمني يا »حور« كنت اأعتقد اأنك �صقيقتي، واأقنعت والدي باإح�صارك 	 
ل�صنا  اأننا  يخربين  والدي  وظل  رف�س،  جدك  لكن  معنا،  لالإقامة 
اأختي بدليل الت�صابه  اأنك  اأرف�س ت�صديقه واأردد دوًما  �صقيقني، كنت 

بني لون ب�صرتي و�صعري ولون ب�صرتك و�صعرك. 
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اأكمل  »كرمي«،  حمبة  عن  عيني  اأغم�صت  كيف  ده�صة،  يف  اإليه  ا�صتمعت   
حديثه: 

»حور« اأنا اأخربتك بهذا حتى نتدارك ما فاتنا، اأردت اأن تعريف حجم 	 
معزتك عندي. 

هل ما زلت تعتربين يف منزلة اأختك يا »كرمي«؟	 

اأنا ال اأجيد التعبري يا »حور«، دعي االأيام تثبت لك.	 

 واأكدت االأيام �صدق »كرمي« واإخال�صه.

ما االأمر يا »حور« هل حدث ما يزعجك؟	 

لقد تركت ملًفا هاًما يف الفيال. 	 

ما حمتوى هذا امللف يا »حور«؟	 

اأوراق خا�صة بي و�صندات ملكيتي يف اأ�صهم املوؤ�ص�صة، وبطاقة ح�صابي 	 
البنكي ومعها الرقم ال�صري، اإىل جانب رقم ح�صابي البنكي ووديعتي 

يف البنك. 

وملاذا تركِت امللف يا »حور« مَل مل حت�صريه معك؟	 

مل اأتذكر يا »كرمي«. اأخ�صى اأن يعود »يامن« اإىل الفيال ويعرث عليه. 	 

ح�صًنا يا »حور« ال داعي للقلق، غًدا �صاأذهب اإىل الفيال واأح�صر امللف.	 

ال اأطيق االنتظار اإىل الغد، دعنا نذهب االآن من ف�صلك يا »كرمي«.	 

لكن ماذا عن اإ�صابتك؟ 	 

ال تقلق اأ�صتطيع االعتماد على قدمي ال�صليمة والع�صا.	 
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ح�صًنا ا�صتعدي و�صاأنتظرك يف ال�صيارة.	 

ال، �صاأذهب هكذا ال داعي الإ�صاعة املزيد من الوقت.	 

مبنامة البيت يا »حور«؟ 	 

نعم هيا. 	 

 ذهبنا اإىل اإح�صار امللف، ومل ننتبه اإىل اأن »يامن« كان يتبعنا وي�صري خلفنا 
يف طريق العودة. 

 عدت اإىل �صقتي وذهب »كرمي« ل�صراء الع�صاء، تركت باب ال�صقة دون اأن 
اأحكم اإغالقه من اأجل »كرمي«، وذهبت اإىل املطبخ، عدت اإىل غرفتي وفوجئت 
بوجود »يامن«، فت�صللت اإىل خارج ال�صقة واأخذت امل�صعد وتركت البناية واأنا 

اأرجتف من اخلوف. 

الطريق،  من  االأخرى  اجلهة  يف  االأطعمة  حمل  اأمام  يقف  »كرمي«  راأيت   
ال�صيارات  اإحدى  ف�صدمتني  الطريق،  عبور  اأثناء  اأنتبه  ومل  اإليه  اجتهت 
الوعي،  فاقدة  الطريق  جانب  على  بعدها  �صقطت  بقوة،  اأعلى  اإىل  ودفعتني 

اأفقت بامل�صفى يف لندن، بعد يومني ق�صيتهما يف حالة ال وعي بتاأثري االأدوية.

اأثناء  اأدري متى غفوت، منت  اأفقت من نومي فزعة على حلم جديد، ال   
مطالعتي دفرت ذكرياتي، وراأيت ال�صاب الذي يزورين يف كل منام يهم�س يف 

اأذين )�صنلتقي(. اأخ�صى اأن يكون هذا اإنذار بعودة »يامن«.

 اقرتب موعد ذهابي اإىل العمل، تركت فرا�صي وبداأت ن�صاطي ال�صباحي، 
غادرت �صقتي مبكًرا عن موعدي املعتاد، و�صلت اإىل املوؤ�ص�صة قبل موعد العمل 

بفرتة. 

 دلفت ملكتبي ومعي كوب من القهوة، وجدت يف انتظاري اأكواًما من ملفات 
من  العمل  مقابالت  من  وعدًدا  وتنظيم،  مراجعة  اإعادة  اإىل  حتتاج  الطلبة 
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اأجل الوظيفة ال�صاغرة، اإىل جانب تطوير لعب تنمية القدرات املوجودة على 
موقع املوؤ�ص�صة، اأح�صرت حا�صوبي النقال من احلقيبة واأدرت مو�صيقى »ثالثي 

جربان« وبداأت العمل يف اندماج كامل مع العزف.

�صباح اخلري »اأ/ يا�صمي« طرقت الباب عدة مرات. 	 

�صباح اخلري »د/ يو�صف« معذرة انهمكت يف العمل ومل اأنتبه.	 

ال عليك، اأود اأن اأعرفك بـ»رفيف« املعلمة التي حدثتك عنها باالأم�س.	 

 التفّت اإىل الفتاة التي جاءت يف �صحبة »يو�صف«، كانت فتاة طويلة القامة، 
�صعرها  وتغطي  ا  وف�صفا�صً طوياًل  ف�صتاًنا  ترتدي  اجلمال،  �صديدة  �صقراء 
بحجاب اأنيق، هذه هي حمبوبته اإًذا كما توقعت جميلة ومتدينة، تركت مكتبي 

ورحبت بها.

اأهاًل و�صهاًل »اأ/ رفيف« تف�صلي، تف�صل يا دكتور.	 

�صكًرا لك »اأ/ يا�صمي«. 	 

 اأطالت النظر اإيّل بنظرة اإعجاب، حمدت اهلل اأين تاأنيت يف انتقاء ثيابي 
اليوم، كنت اأرتدي ف�صتاًنا بلون الورد ي�صيق من فوق اخل�صر ومنتف�س اأ�صفله 

واأ�صدلت �صعري على ظهري.

 بادرتها قائلة:

ما هو م�صروبك املف�صل »اأ/ رفيف«؟	 

كوب من القرفة مع احلليب اإن اأمكن، وال داعي لالألقاب من ف�صلك.	 

ح�صًنا »رفيف« لكن على اأن تتعاملي معي باملثل.	 

 هاتفت الكافرتيا طلبت كوب القرفة وكوبني من القهوة املخفوقة بالفانليا.
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 اأحرجني »يو�صف« قائاًل يف مرح:

ما 	  حول  �صوؤالك  برفاهية  تتمتعني  »رفيف«  يا  حمظوظة  اأنت  كم 
تف�صلينه.

 امتقع وجهي من اخلجل ومل اأجد رًدا ف�صكت.

 اأنقذتني »رفيف« قائلة:

ال عليِك من هذا امل�صاك�س يا »يا�صمي« هو يع�صق القهوة املخفوقة.	 

 مل اأجبها، اأكملت:

مل يخربين اأخي اأنك فاتنة اإىل هذه الدرجة يا »يا�صمي«.	 

 زجمر »يو�صف« حمذًرا. 

 انتبهت »رفيف« وحاولت اإ�صالح ما قالته:

اأق�صد اأنه مل يخربين اأنك جميلة يا »يا�صمي«. 	 

 امتقع وجه »يو�صف« ورماها بنظرة ا�صتنكار، اأ�صرعت تقول: 

عفًوا اأق�صد اأن »يو�صف« مل يخربين �صيًئا عنك، نحن ال نتحدث عنك 	 
من االأ�صا�س.

 انفجرت �صاحكة من عفويتها وارتباكها.

 �صاح »يو�صف« قائاًل: 

»رفيف« من ف�صلك انتبهي حلديثك. 	 

دعها على راحتها يا »د/ يو�صف«، فهمت ق�صدك يا »رفيف«. 	 
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 هتفت »رفيف« يف حما�صة: 

اأراأيت ما قالته »يا�صمي« دعني على راحتي. 	 

 ا�صتمعت اإليهما يف مرح:

اأعتذر عن هذه ال�صجة يا اأ�صتاذة. 	 

ال داعي لالعتذار، مل يحدث �صجة يا دكتور.	 

 قاطع حديثنا دخول عامل الكافرتيا. 

تف�صلي يا »رفيف« م�صروبك، تف�صل قهوتك يا دكتور. 	 

 اندمج »يو�صف« يف العمل، وتبادلت احلديث مع »رفيف«.

�صكًرا لك يا »يا�صمي« على وقتك و�صعة �صدرك. 	 

ال داعي لل�صكر، اأنا �صعيدة بلقائك يا »رفيف«.	 

ا.	  هذا من ذوقك وكرمك يا »يا�صمي«، اأنا اأي�صً

ال توؤاخذيني على ثرثرتي، اأنا م�صتعدة الإجراء مقابلة العمل.	 

ال عليك يا »رفيف«، من ف�صلك اأطلعيني على ملفك اخلا�س.	 

تف�صلي هذا ملف اأوراقي و�صهاداتي الدرا�صية والعملية.	 

اأجريت  بالعمل،  جديرة  اأنها  وتاأكدت  عليه  واطلعت  منها  امللف  تناولت   
على  باحل�صول  وجديرة  االإجنليزية  اللغة  تتقن  ووجدتها  معها،  املقابلة 

الوظيفة.

اأمتنى اأن ت�صعدي بالعمل معنا يا »رفيف«.	 
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هل مت قبويل حًقا؟	 

عقًدا 	  يكون  اأن  تف�صلني  هل  االآن،  العمل  عقد  �صنوقع  »رفيف«  يا  نعم 
حمدد املدة اأم باإخطار اإلغاء م�صبق مثل »يو�صف«؟

اأرغب اأن يكون عقد عملي مثل »يو�صف«، �صكًرا لك يا »يا�صمي«، كنت 	 
قلقًة جًدا ومرتبكة من مقابلة العمل.

هل ينا�صبك بدء العمل غًدا يا »رفيف«؟	 

هل اأ�صتطيع تاأجيل ا�صتالم الوظيفة قلياًل؟ 	 

ما االأمر »رفيف«؟ 	 

لدي طفل �صغري ال اأعرف مع من �صاأتركه.	 

مَل ال تدعينه يلتحق باأحد مراكز رعاية االأطفال؟	 

»اإياد« يعاين من �صعوبة يف النطق ولديه رهاب اجتماعي ويحتاج اإىل 	 
عناية خا�صة.

لدينا يف املوؤ�ص�صة ق�صم خا�س برعاية االأطفال، اأح�صريه معك غًدا يا 	 
»رفيف« و�صاأجهز ملًفا بحالته.

هل هذا ممكن؟	 

نعم اأح�صري معك التقارير اخلا�صة بحالته النف�صية.	 

ال اأدري كيف اأ�صكرك يا »يا�صمي« اأعتذر عن اإزعاجك واإهدار وقتك.	 

ال عليك يا »رفيف« هذا واجبي، االآن بقي اأن تتعريف على طبيعة العمل.	 

ح�صًنا، اأنا م�صتعدة لهذا. 	 
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�صتجري »اأ/ ماجدة« امل�صوؤولة عن ق�صم اللغة االإجنليزية مقابلة معك 	 
وتطلعك على نظام العمل و�صاأنتظرك بعد ذلك.

 غادرت »رفيف« املكتب وبادرين »يو�صف«.

�صكًرا لك يا اأ�صتاذة.	 

العفو، هذا عملي و»رفيف« �صخ�صية مميزة وجديرة بالوظيفة.	 

لقد انتهيت من مراجعة ملفات الطالب و�صاأبداأ بتنفيدها داخل املجلد.	 

جيد يا دكتور، �صاأر�صل اإليك االآن امللفات التي انتهيت منها. 	 

مراجعة 	  و�صاأ�صتكمل  الطالب  على  للتعرف  بجولة  االآن  �صاأقوم  جيد، 
باقي امللفات عند عودتي.

ح�صًنا، تف�صل يا دكتور. 	 

 عدت اإىل العمل بعد مغادرة »يو�صف« وعادت »رفيف« اإىل مكتبي بعد ذلك.

كيف �صار لقاوؤك مع »اأ/ ماجدة« يا »رفيف«؟	 

جيد، �صاأبداأ العمل مع طالب املرحلة الثانوية يف بداية االأ�صبوع القادم.	 

ح�صًنا، �صاأكون يف م�صاعدتك يا »رفيف« حتى تعتادي على نظام العمل.	 

 قاطع حديثنا عودة »يو�صف«، بادرته »رفيف«:

ا�صتلمت جدول حما�صراتي و�صاأبداأ العمل مع بداية االأ�صبوع املقبل يا 	 
»يو�صف«.

بالتوفيق يا اأختي. 	 

 قالها وتطلع نحوي بوجوم اأتبعه �صائاًل: 
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هل هذا يعني اأن »رفيف« �صتتعامل مع ال�صف الذي يدر�س فيه »�صاندي 	 
وجا�صر«؟

واأتابع معها �صري 	  اإىل »رفيف« ملفات الطالب  يا دكتور و�صاأر�صل  نعم 
امللفات  تفنيد  من  �صاأنتهي  غًدا  »رفيف«  عليهم.  تعتاد  حتى  العمل 

اخلا�صة بطالب ال�صف الثانوي و�صاأر�صل اإليك ن�صخة. 

يا 	  امل�صاعدة  يف  ترغبني  هل  معي،  النقال  حا�صوبي  �صاأح�صر  ح�صًنا 
»يا�صمي«؟

هل ميكنك التعامل مع االألعاب االإلكرتونية يا »رفيف«؟ 	 

نعم االأمر ب�صيط لكن اأخربيني مَل يا »يا�صمي«؟	 

قمت بت�صميم األعاب جديدة ورفعتها على موقع املوؤ�ص�صة، هل ميكنك 	 
اختبار اأدائها و�صرعتها؟

نعم بالطبع، هل اأنت مهند�صة برجمة اإلكرتونية يا »يا�صمي«؟	 

ال يا »رفيف«، لكن لدي خربة يف هذا املجال والتحقت بالعمل يف مركز 	 
اإلكرتونيات �صاعدين على التعلم. 

جيد هذا جمال رائع. 	 

 قمت باإدخال »رفيف« على موقع املوؤ�ص�صة االإلكرتوين من خالل احلا�صب 
االآيل املوجود يف مكتبي.

�صكًرا على م�صاعدتك يا »رفيف«، اأخربيني اإذا واجهتك �صعوبة. 	 

ال داعي لل�صكر يا »يا�صمي«، اأنا �صعيدة بالعمل معك، باإمكانك اعتباري 	 
�صديقتك.
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ي�صعدين هذا للغاية يا »رفيف«.	 

 انهمكت »رفيف« يف جتريب االألعاب، وبداأت حواًرا مع »يو�صف«:

اأحتاج اإىل م�صاعدتك بخ�صو�س تنظيم احلفل يا »د/ يو�صف«.	 

تف�صلي يا اأ�صتاذة.	 

هل لديك فكرة عن طريقة اإعداد ميزانية احلفل؟ 	 

لالأ�صف ال اأجيد التعامل مع االأمور احل�صابية.	 

وا�صلت  »كرمي«،  وتذكرت  االأمور  هذه  مع  التعامل  يجيد  من  يف  فكرت   
احلديث:

احلفل 	  ميزانية  و�صع  م�صاعدتنا يف  اإمكانه  ويف  بـه  اأثـق  �صخ�س  لدي 
ا اإعداد الطعام. واأي�صً

حًقا يا اأ�صتاذة؟	 

نعم لكن تبقى م�صكلة اإقناعه بالعمل معنا.	 

 اأجابني »يو�صف« يف حما�س:

ال داعي للقلق، اأنت لديك موهبة االإقناع يا اأ�صتاذة.	 

�صاأت�صل به االآن واأحـاول اإقنـاعـه.	 

مرحبا »كرمي« كيف حالك؟ 	 

احلمد هلل بخري يا »يا�صمي«، ما �صر هذا االت�صال ال�صعيد؟	 

اأحتاج ح�صورك غـًدا اإىل القاهرة يا »ياكرمي« هناك اأمر هام.	 
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لن اأ�صتطيع احل�صور قبل عطلة االأ�صبوع يا »يا�صمي« اأخربيني ما االأمر؟ 	 

اأحتاج اإىل وجودك يف مكتبي يا »كرمي« ولي�س على الهاتف.	 

»يا�صمي« اأخربيني ما االأمر و�صاأحاول املجيء.	 

اإىل 	  واأحتاج  »كرمي«  يا  للموؤ�ص�صة  ال�صنوي  احلفل  تنظيم  �صاأتوىل 
م�صاعدتك.

وما دخلي بتنظيم احلفالت يا »يا�صمي«!	 

اأريدك اأن تقوم بو�صع ميزانية احلفل.	 

كيف �صاأترك املطعم؟	 

باإمكان العمة »رويف« تدبر االأمر، هي يف االإ�صكندرية االآن.	 

لي�س لـدي خربة يف جمال احلفالت يا »يا�صمي«.	 

ال داعي للقلق يا »كرمي« اأنت �صتتوىل العمل يف جمالك.	 

ال اأعرف يا »يـا�صـمـي«.	 

�صاأنتظرك غًدا يا »كرمي« يف مكتبي ال تتاأخر.	 

انتظري مل اأقرراحل�صور بعد يا م�صتبدة.	 

�صكًرا على م�صاعدتك يا »كرمي«، نلتقي غًدا. 	 

 اأنهيت االت�صال وبادرين »يو�صف«:

اأنت ال تقبلني بالرف�س يا اأ�صتاذة.	 

 دعتني »رفيف« على الع�صاء يف نهاية اليوم. 
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ماراأيك يا »يا�صمي« اأن تن�صمي اإلينا لـتناول الع�صاء.	 

 رمقتها با�صتغراب، فـوا�صلت:

باأمر 	  وعلمت  املكاملة،  اأثناء  حديثك  و�صلني  عليك  التطفل  اأق�صد  مل 
تناولك الطعام وحيدة.

للغاية، لكن �صاحميني 	  اأنت �صخ�صية طيبة وودودة  ال عليك »رفيف«، 
اأنا متعبة اليوم.

ح�صًنا دعينا نوؤجلها اإىل الغد ولن اأقبل بالرف�س.	 

اتفقنا، اأراك على خري يا »رفيف«.	 

اإن �صاء اهلل »يا�صمي«.	 

 غادرت املوؤ�ص�صة واجتهت اإىل منزيل، و�صلت واأبدلت ثيابي واأعددت كوًبا 
من ال�صوكوالتة ال�صاخنة، وذهبت اإىل فرا�صي ومعي الكوب ودفرت الذكريات، 

تركت الدفرت جانًبا وان�صغلت بالتفكري فيما حدث اأثناء نهاري.

وظيفة  ت�صتحق  من  ووجدت  اأمور،  عدة  من  وانتهيت  ناجًحا  يومي  كان   
ملقنة اللغة االإجنليزية. 

 »رفيف« �صخ�صية جذابة وودودة واأحببت التعامل معها.

نه�صت  الدفرت،  على  وان�صكب  ال�صوكوالتة  كوب  اأحمل  واأنا  يدي  اهتزت   
فزعة وحـاولـت اإنقاذ ذكرياتي من ال�صـيـاع.

v





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

     »يـــــوســـف«:

 مل تتوقف »رفيف« عن احلديث عن »يا�صمي« منذ تركنا املوؤ�ص�صة، كانت 
مبهورة ب�صخ�صيتها وراحت تعدد مميزاتها.

كنت  اأين  من  الرغم  على  احلديث،  يف  اأ�صارك  ومل  القيادة  يف  ان�صغلت   
من�صغاًل بالتفكري فيها.

 تعاملت »يا�صمي« بـود مع اأختي وبدون تكلف رغم من�صبها، وحازت على 
ثقة »رفيف« ب�صهولة. 

اإىل �صقتي  »اإياد«، ودعتها وعدت  توقفت »رفيف« عند جريانها الإح�صار   
قبل اأن تلحق بي وتكمل ثرثرتها، وعادت بعد اأن اأبدلت ثيابها واطماأنت على 

�صغريها، وجاءت اإىل �صقتي �صريًعا وبداأت حما�صرتي باأ�صئلتها.

ملاذا تعي�س »يا�صمي« مع عمتها، اأين عائلتها يا »يو�صف«؟	 

ال اأعرف، واإياك اأن تتطفلي عليها وت�صاأليها.	 

بالطبع لن اأ�صاألها، ل�صت ف�صولية يا »يو�صف«.	 

وا�صح يا »رفيف«.	 

 �صكتت قلياًل وعادت للرثثرة:

من »كرمي« هذا يا »يو�صف؟	 

ال اأعرف.	 
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هل كل اإجاباتك ال اأعرف!	 

نعم يا »رفيف« اأنا ال اأعمل مع مكتب املباحث الفيدرالية مثلك.	 

املبكر، 	  ال�صباح  يف  عمل  لدي  النوم  اإىل  �صاأذهب  »يو�صف«  يا  ح�صًنا 
ت�صبح على خري.

واأنت بخري.	 

 ذهبت اإىل غـرفتي واجتهت اإىل فرا�صي وغفوت �صريًعا من �صدة االإرهاق، 
ا�صتيقظت قرب الفجر اأديت �صالتي، وبداأت يف مراجعة امللفات التي تنتظرين.

 قاطعني جميء »رفيف« وبادرتني:

اأمل تبدل ثيابك بعد، تاأخرنا يا »يو�صف«.	 

فيم العجلة، ما زال الوقت مبكًرا؟	 

هيا يا »يو�صف« �صاأنتظرك يف �صقتي.	 

 اأغلقت حا�صوبي وجمعت ملفات العمل، واأبدلت ثيابي واجتهت اإىل �صقة 
»رفيف«، حملت »اإياد« الغا�صب من ا�صتيقاظه املبكر واجتهنا اإىل املوؤ�ص�صة.

v
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)اإعادة التاأهيل(

     »يــــــاسمي«:

 اأم�صيت الليل يف توتر وقلق، كدت اأفقد ذكرياتي بعد اأن ان�صكب م�صروب 
ال�صوكوالتة على دفرتي، اأنقذت دفرتي وقمت بتنظيفه قدر االإمكان.

ال  حدث؟  ما  يتكرر  ال  اأن  اأ�صمن  كيف  دفرتي،  فقدت  لو  �صاأفعل  ماذا   
جدوى من طباعة الدفرت فاالأوراق تتلف ب�صهولة، حتًما هناك طريقة اأنقذ بها 

ذكرياتي من ال�صياع، لكن ما هي؟

غًدا  �صاأقوم  تفكري،  طول  بعد  ذكرياتي  بها  اأحفظ  طريقة  اإىل  اهتديت   
بن�صخ اأوراق الدفرت على �صريحة نقل البيانات حتى اأ�صمن عدم �صياعها.

 اجتهت اإىل املطبخ واأعددت كوًبا من القهوة واأح�صرت دفرتي، وعدت اإىل 
ذكرياتي.

 اأفقت داخل امل�صفى الأجد نف�صي حماطة باالأجهزة الطبية، واإىل جواري 
جهاز التنف�س ال�صناعي بعد اأن تعر�صت اإىل اأزمة قلبية داخل غرفة العمليات.

 ح�صرت عمتي اإىل زيارتي وبداأت تتحدث معي وتوا�صيني: 
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النهاية هذا ق�صاء اهلل، واهلل 	  لكن يف  يا »حور«  اأعلم حجم م�صابك 
اأف�صل من  اأقدار اهلل كلها خري يا ابنتي، واحلمد هلل هذا  رحيم بنا، 

العجز الكلي. 

 اأجبتها بوجوم:

خرًيا يا عمتي. 	 

ال اأحب اأن اأراك يائ�صة هكذا يا »حور«، ال تقطعي االأمل يف اهلل وواظبي 	 
على ال�صالة والدعاء.

اأنا ل�صت يائ�صة يا عمتي اأنا واقعية فقط.	 

الدعاء يغري جمرى القدر يا »حور«، ودعوة امل�صطر م�صتجابة.	 

حًقا اإًذا مَل مل يغري الدعاء قدري مع »يـامن«؟ اأنا يف و�صع امل�صطر هذا 	 
منذ االأزل يـا عمتي.

حتى  وجهي؟  يف  مغلقة  االأبواب  كانت  اإن  دعائي  نفع  ما  نف�صي:  يف  قلت   
�صالتي ال تقبل.

يا 	  و�صرب  بيقني  ادعي  ي�صرفه عنك،  اأن  اهلل  واأراد  �صًرا  كان  »يامن« 
»حور« وال تتعجلي االإجابة.

 من اأين يل باليقني؟ �صوؤال تردد داخلي دون اإجابة.

 جميء »كـريـم« اأنقذين من حديث عمتي.

حمًدا هلل على �صالمتك يا »حور«، لن اأترك هذا احلقري ينجو بفعلته.	 

�صلمك اهلل يا »كرمي«، متى �صنعود اإىل م�صر؟	 

 اأجابتني عمتي: لي�س االآن فاأمامك فرتة عالج طبيعي وتاأهيل نف�صي.





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

ح�صًنا متى �صاأغادر هذا امل�صفى؟	 

ما زال الوقت مبكًرا على مغادرة امل�صفى يا »حور«.	 

 هتفت يف انفعال:

ال يا عمتي لن اأبقى هنا اأريد مغادرة امل�صفى غًدا.	 

 ربتت عمتي على كتفي و�صمتني اإليها ورحت اأبكي يف وهن.

اأتركـك 	  ولن  معك  اأنا  �صريًعا،  عالجك  فرتة  �صتمر  بنيتي  يا  اهداأي 
خاللها.

اإحلاح و�صغط على  بعد  التايل،  اليوم   ح�صلت على ت�صريح اخلروج يف 
عمتي.

 ن�صحني الطبيب باخل�صوع اإىل جل�صات تاأهيل نف�صي لتجنب االآثار النف�صية 
الناجتة عن اإ�صابتي بالعجز، ومنحتنا املمر�صة بطاقة خا�صة مبوؤ�ص�صة تاأهيل 

نف�صي م�صهورة يف لندن.

 خرجت من امل�صفى واأنا على كر�صي متحرك وفقدت القدرة على ا�صتخدام 
يدي الي�صرى وف�صلت يف اال�صتعانة بيدي اليمنى.

 ا�صتاأجرت عمتي �صقة موؤقتة حتى اأنتهي من عالجي، كنت اأم�صي النهار 
يف غرفتي مع الكتب واأهرب اإىل النوم يف الليل، كانت نف�صيتي مدمرة بعد اأن 
فقدت كل �صيء، كيف �صاأوا�صل حياتي بعد اأن �صرت عاجزة، كيف �صاأعود اإىل 

درا�صتي بعد اأن فقدت يدي!

مواعيد  وجتاهلت  املنزل،  مغادرة  ورف�صت  النف�صية  حالتي  �صاءت   
ا�صت�صارتي الطبية، وجتنبت اجللو�س مع عمتي و»كرمي«، مل تتوقف عمتي عن 

اإحلاحها على ذهابي اإىل موؤ�ص�صة اإعادة التاأهيل.
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اإىل  الذهاب  على  حفزين  غريب،  حلم  على  االأيام  اأحد  يف  ا�صتيقظت   
موؤ�ص�صة التاأهيل.

 راأيت نف�صي اأقفز داخل حلقات دائرية كبرية معلقة بني ال�صماء واالأر�س 
داخل ملعب ريا�صي وج�صدي مير عرب الفراغ املوجود داخل كل حلقة، وكان 
ال�صاب الذي يزورين يف اأحالمي ي�صجعني ويهتف يل بانبهار، ا�صتيقظت من 

النوم واأنا اأ�صعـر بالتفاوؤل.

 خرجت من غرفتي واأنا اأتوكاأ على ع�صاي واأقاوم اآالم قدمي، كانت هذه 
هي اأول مرة اأ�صري فيها بدون الكر�صي املتحرك.

 وجدت عمتي و»كرمي« يف ال�صالة، بادرتهما بتحية ال�صباح: 

�صباح اخلري يا »رويف«، �صباح اخلري يا »كرمي«.	 

 رد كالهما:

�صباح اخلري يا »حور«.	 

 نه�س »كرمي« مل�صاعدتي، لكن رف�صت ووا�صلت ال�صري اإىل االأريكة.

اأنا بخري »كرمي« �صكًرا لك. 	 

 قالت عمتي يف ت�صجيع: 

اأعانك اهلل يا »حور«.	 

وتبادلنا احلديث  الفطور،  اأح�صرت عمتي  وجل�صت،  االأريكة  اإىل  و�صلت   
م�صتب�صرة  الذهاب  على  ووافقت  النف�صي،  التاأهيل  موؤ�ص�صة  اإىل  ذهابي  حول 

باملنام الذي راأيته.

بادرين »كرمي« بحما�س:
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ح�صًنا مَل ال نذهب االآن يا »يا�صمي«؟ 	 

اأجلها اإىل الغد يا »كرمي« حتى اأمتكن من الذهاب معكما، لدي اليوم 	 
مكاملات هامة بخ�صو�س �صري العمل.

ال داعي ملجيئك يا عمتي �صاأذهب مع »كرمي«.	 

لكن رمبا احتجِت اإىل م�صاعدة يا »حور«.	 

�صاأكون بخري اطمئني يا عمتي، �صاأبدل ثيابي واأحلق بك يا »كرمي«.	 

ا ي�صل اإىل اأ�صفل قدمي ومعه  عدت اإىل غـرفتي وارتديت ف�صتاًنا ف�صفا�صً
معطف طويل وجمعت خ�صالت �صعري داخل قبعة من ال�صوف، كان هذا هو 

منط ثيابي يف هذه الفرتة نظًرا الإ�صابتي.

اإىل  وذهبنا  اأجرة  �صيارة  ا�صتقلينا  ال�صقة،  وغادرنا  الطبي  ملفي  اأخذت   
املوؤ�ص�صة، ا�صتقبلتنا »د/ اإلينا« يف مكتبها.

 كانت دكتورة »اإلينا« �صابة يف الثالثينات من عمرها، متتلك قواًما ريا�صًيا 
وب�صرًة �صقراء، رو�صية االأ�صل وحا�صلة على ماج�صتري يف علم النف�س وخمت�صة 
يف علم الطاقة الب�صرية، تت�صم باحلزم وال�صالبة، وتقوم باإعداد الدكتوراه يف 

ا�صتخدام علم الطاقة يف العالج.

 ا�صتقبلتنا بود:

مرحًبا تف�صال، اأت�صرف بك؟	 

مرحًبا بك يا دكتورة، »حور«. 	 

اأهاًل بك يا »حور«، معك »د/ اإلينا« �صاأ�صرف على حالتك.	 

اأهاًل و�صهاًل بك يا دكتورة.	 
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مـا هي �صكواك؟	 

هذا هو ملفي الطبي فيه �صرح تفا�صيل حالتي. 	 

 ا�صتغرقت »اإلينا« وقًتا يف االطالع على امللف، وا�صتاأذنت منا يف الذهاب 
اإىل ا�صت�صارة طبيب فيزيائي خمت�س وعادت بعد فرتة.

بالغة اخلطورة 	  اإ�صابتك  يا »حور« لكن  اإحباطك  اأت�صبب يف  اأن  اأود  ال 
ون�صبة �صفائك �صئيلة وتعتمد باالأ�صا�س على قوة حتملك.

ح�صًنا، اأنا على ا�صتعداد خلو�س املحاولة يا دكتورة.	 

اأ�صلوب العالج هنا يعتمد على علم الطاقة الب�صرية والربجمة اللغوية 	 
والع�صبية.

ما هو علم الطاقة الب�صرية يا دكتورة؟	 

�صاأحاول اأن اأ�صرح لك علم الطاقة ب�صكل مب�صط يا »حور«، كل اإن�صان 	 
اال�صتفادة منها، هنا  لديه قدرة وطاقة كامنة يف داخله ال يجيد  منا 
اكت�صاف  على  االإن�صان  ي�صاعد  فهو  الب�صرية  الطاقة  علم  دور  ياأتي 

قدراته الذهنية وطاقته اجل�صدية ب�صكل جيد، فهمِتني يا »حور«؟

نعم يا دكتورة، لكن ما هي حدود هذه القدرة اأو الطاقة؟	 

مل ي�صل العلم اإىل معرفة حدود العقل الب�صري حتى االآن، مثاًل هناك 	 
اأ�صخا�س لديهم قدرة عقلية عالية على الرتكيز، هذه القدرة متكنهم 
ومن  العني  بوا�صطة  بعد  على  من  مو�صعها  من  االأ�صياء  حتريك  من 

خالل النظر اإىل الهدف املراد حتريكه. 

لكن هذا يعترب نوًعا من اأنواع ال�صحر يا دكتورة.	 
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الرتكيز، 	  بطاقة  يعرف  الطاقة  اأنواع  من  نوع  االأمر  هذا  »حور«  يا  ال 
عليه  تركز  ما  اأن  يعني  وهو  الرتكيز«  »قانون  ي�صمى  قانون  وهناك 

حت�صل عليه.

وظيفة،  كانت  �صواء  حياته  يف  الطيبة  االأمور  على  يركز  اإن�صان  مبعنى:   
اأ�صرة، �صحة اأو غنى اإلخ. �صيظل يح�صل على املزيد من هذه االأ�صياء، �صخ�س 
اآخر يركز على املعاناة املوجودة يف حياته �صتظل تتفاقم وتزداد، الرتكيز طاقة 

ونحن مند االأمور التي نركز عليها بالطاقة.

ال اأدري يا دكتورة اأول مرة اأ�صمع بهذا االأمر، لكن اأظن اأنه ي�صبه اآية 	 
عندنا فيها معنى نف�س كالمك، النعم واالأ�صياء الطيبة تزداد بال�صكر.

»واإذ تاأذن ربكم لئن �صكرمت الأزيدنكم«.

كبرية 	  اأهمية  النية  تعطون  اأنكم  اأعرف  النية  قانون  ا  اأي�صً هناك  نعم 
األي�س كذلك؟

نعم يا دكتورة بالفعل هذا �صحيح.	 

مكمل 	  وهو  النية،  قانون  يدعى  الطاقة  علم  يف  قانون  هناك  ح�صًنا 
لقانون الرتكيز، الأن النية متد االإن�صان بالطاقة للقيام مبا يرغب به.

حًقا يا دكتورة!	 

خالل 	  من  وا�صتخدامه  الطاقة  علم  على  �صتتعرفني  »حور«  يا  نعم 
املحا�صرات التي نقدمها داخل املوؤ�ص�صة، هذه ملحة خمت�صرة عن علم 

الطاقة الب�صرية. 

ح�صًنا ما هي الربجمة اللغوية والع�صبية، معذرة على كرثة اأ�صئلتي.	 
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اللغوية 	  الربجمة  باملعرفة،  اهتمامك  ي�صعدين  »حور«  يا  عليك  ال 
والع�صبية هي اأداة ت�صاعدنا على برجمة اأفكارنا وتغيريها اإىل اأفكار 

اإيجابية وانتقاء اأ�صلوب تعبرينا، الكلمة لها طاقة.

 كل �صيء يف الكون له طاقة حتى االأفكار والكالم، والطاقة جتذب �صبيهتها 
الطيب يجذب  والكالم  ا،  اأي�صً والعك�س  االإيجابية جتذب ما مياثلها  فاالأفكار 
يف  والتفكري  ويقويها،  يزيدها  عليها  والرتكيز  املعاناة  يف  التفكري  �صبيهه، 

الوفرة وال�صعادة يجذبها وينميها.

 بب�صاطة علم الربجمة اللغوية والع�صبية هو علم تعديل ال�صلوك من خالل 
االأمر  هل  االإيجابي،  اإىل  ال�صلبي  من  التعبري  واأ�صلوب  التفكري  طريقة  تغيري 

وا�صح االآن يا »حور«؟

نعم فهمت االآن مَل تعترب الكلمة الطيبة �صدقة.	 

الطاقة 	  نرى  ال  نحن  �صعور،  والطاقة  طاقة  للكلمة  اأخربتك  كما  نعم 
لكنها توؤثر يف اأفكارنا وم�صاعرنا.

هل �صي�صاعد علم الطاقة هذا على �صفائي من العجز؟	 

علم الطاقة ي�صاعدك على اكت�صاف قدراتك وا�صتخراج قوتك، �صفاوؤك 	 
يا »حور« يحتاج اإىل ال�صرب واملثابرة، هل لديك ا�صتعداد للتفرغ طوال 

فرتة العالج وااللتزام بالربنامج العالجي؟

نعم يا دكتورة لي�س لدي ما ي�صغلني.	 

ح�صًنا متى ميكنك البدء يا »حور«؟	 

يف الغد اإن اأمكن يا دكتورة.	 

و�صعك 	  اأعرف  حتى  اال�صتبيان  هذا  على  االإجابة  منك  اأريد  اتفقنا 
النف�صي.
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	 ح�صًنا لكن اأنا ال اأجيد الكتابة باليد اليمنى.

	 �صن�صتخدم الت�صجيل ال�صوتي اإًذا.

 ناولتني »اإلينا« م�صجاًل �صوتًيا وبداأت االإجابة على االأ�صئلة، حتدثت »اإلينا« 
ا. مع »كرمي« وطلبت منه ملء ا�صتبيان اآخر يدور عني اأي�صً

�صامل،  اإىل فح�س طبي  املوؤ�ص�صة وخ�صعت  وقًتا طوياًل داخل  ا�صتغرقنا   
كانت حالتي ال�صحية �صيئة يف هذه الفرتة.

 عدنا اإىل مكتب »اإلينا«.

عدة 	  لديك  اأن  ووجدت  »حور«  يا  اال�صتبيان  على  اإجاباتك  راجعت 
م�صكالت نف�صية تعود اإىل فرتة الطفولة.

ح�صًنا اأنا على ا�صتعداد للقيام مبا يلزم.	 

برناجمك العالجي يحتم بقاءك معنا يف املوؤ�ص�صة.	 

ما هو نظام العالج اخلا�س بي؟	 

اإ�صابتك 	  و�صع  مع  تتنا�صب  ريا�صية  ومتارين  طبيعي  عالج  جل�صات 
معك  �صاأكون  جمموعات،  داخل  تتم  نف�صي  تاأهيل  اإعادة  وجل�صات 
�صنقوم  وهذه  ال�صلوكي  التعديل  جل�صات  جانب  اإىل  ملتابعتك،  خاللها 
بها مًعا وهي لعالج اال�صطرابات التي حدثت معك يف فرتة الطفولة، 

مع حما�صرات عن علم الطاقة الب�صرية وكيفية اال�صتفادة منها.

ح�صًنا اأنا م�صتعدة.	 

اأخرًيا 	  العالج،  �صي�صهل علينا  يا »حور«  النف�صي  وا�صتعدادك  حما�صك 
لدينا برنامج غذائي يجب عليك اتباعه وهناك مواعيد للنوم وال�صحو.
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ح�صًنا. 	 

وال داعي لذهابك اإىل امل�صفى بعد االآن �صيتابع الطبيب املخت�س حالة 	 
اإ�صابتك و�صيتوىل �صرف االأدوية. 

جيد يا دكتورة.	 

هناك ف�صول درا�صية حرة تابعة للجامعة اإذا اأردِت متابعة درا�صتك، 	 
واإىل  من  التنقل  على  مل�صاعدتك  املوؤ�ص�صة  توفرها  نقل  و�صيلة  وهناك 
اجلامعة، واأقرتح عليك اال�صتفادة من الربنامج الدرا�صي خالل فرتة 

بقائك يا »حور«.

ح�صًنا يا دكتورة �صاأجهز  االأوراق الالزمة.	 

بالقيام 	  فيها  اأتعهد  تعهد،  ا�صتمارة  على  االآن  �صنوقع  »حور«  يا  ح�صًنا 
بواجبي واحلفاظ على �صرية احلديث بيننا، وتتعهدين بعدم االإخالل 

بالبنود التي اتفقنا عليها.

دكتورة 	  يا  باملوؤ�ص�صة  وجودي  اأثناء  »حور«  ا�صم  ا�صتخدام  اأرغب يف  ال 
واأريد اأن اأ�صتبدله بلقب اآخر.

ح�صًنا اأمر ب�صيط، لكن هل ميكنني معرفة ال�صبب؟	 

هذا اال�صم يذكرين باالأمور ال�صيئة التي حدثت يف املا�صي. 	 

هل لديك ا�صم اآخر اأقوم بت�صجيلك به داخل املوؤ�ص�صة؟	 

ال يا دكتورة.	 

هل ميكنني اأن اأقرتح اأ�صماء تنا�صبك؟ 	 

نعم تف�صلي يا دكتورة.	 
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ما راأيك يف »لو�صيندا« معناه الوجه احل�صن؟	 

ال اأظن اأن هذا اال�صم ينا�صبني.	 

 نظرت اإيّل »اإلينا« يف ده�صة واأكملت:

ال�صمو 	  يعني  اأنه  واأظن  ا�صم غري متداول،  »يا�صمي«؟  ح�صًنا ماذا عن 
والرتفع. 

هذا جيد.	 

مرحًبا بك معنا يا »يا�صمي«.	 

�صكًرا يا دكتورة اأزعجتك معي.	 

على العك�س يا »يا�صمي« من الوا�صح اأن لديك �صخ�صية تواقة وطموحة، 	 
و�صي�صعدين تواجدي معك يف الفرتة القادمة.

اأنا متحم�صة للبدء.	 

ح�صًنا �صاألقاِك غًدا عند ال�صابعة �صباًحا، ال تن�صي اأن حت�صري معك 	 
ثياًبا قطنية للريا�صة.

ح�صًنا اإىل اللقاء يا دكتورة. 	 

 اأنهى »كرمي« اإجراءات التحاقي باملوؤ�ص�صة، وجل�س يف انتظاري.

 بادرين:

اخرتت ا�صًما غريًبا لكن ما دامت هذه رغبتك ف�صاأناديك به.	 

 ابت�صمت قائلة: �صكًرا يا »كرمي«.

انتظريني يا »يا�صمي« �صاأح�صر �صيارة اأجرة.	 
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هل ميكنك ا�صطحابي اإىل املركز التجاري يا »كرمي« اأرغب يف �صراء 	 
مالب�س ريا�صية؟

ح�صًنا هيا بنا.	 

 اأح�صر »كرمي« �صيارة اأجرة وانطلقنا اإىل املركز التجاري، ا�صرتيت ثياًبا 
ريا�صيًة وحذاًء طبًيا وجتولنا داخل حمالت املالب�س، ا�صرتيت ف�صاتني واأحذية 

تتنا�صب مع الطق�س يف لندن، وعدنا اإىل ال�صقة.

 كانت عمتي جتل�س يف انتظاري عند عودتي:

مرحًبا »حور« اأخربيني كيف �صار االأمر معك؟	 

التحقت باملوؤ�ص�صة يا عمتي و�صاأنتقل لالإقامة فيها من الغد.	 

ماذا! اجل�صي يا »حور«  واأخربيني مبا حدث معك.	 

معذرة يا »رويف« اأنا منهكة االآن، دعي »كرمي« يخربك مبا حدث.	 

ح�صًنا، اذهبي واأبديل ثيابك و�صاأعد لك الع�صاء.	 

�صكًرا يا »رويف«.	 

ال�صوتي،  الت�صجيل  جهاز  واأح�صرت  ثيابي  اأبدلت  غرفتي،  اإىل  ذهبت   
لت�صجيل  اأمامي  املتاحة  الو�صيلة  هي  هذه  اأ�صبحت  معي،  حدث  ما  �صجلت 

ذكرياتي بعد اإ�صابة يدي.

 جاءت عمتي ومعها طعام الع�صاء، تبادلنا احلديث اأثناء تناول الطعام.

 كانت »رويف« قلقة من اإقامتي يف املوؤ�ص�صة بعيًدا عنها، واأقنعتها ب�صرورة 
االأمر. 

ح�صًنا يا »حور« ما دام هذا من اأجل �صفائك.	 
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ناديني با�صم »يا�صمي« من ف�صلك يا عمتي. 	 

ل�صت مع فكرة تغيري ا�صمك هذه يا »حور«.	 

ح�صًنا يا »رويف« اأنا اأكره ا�صم »حور«.	 

ح�صًنا �صاأحاول التعود على ا�صمك اجلديد هذا يا ابنتي.	 

متى تعودين اإىل م�صر؟ 	 

وكيف �صاأعود واأتركك وحدك يف بلد غريب يا »حور«؟ 	 

ل�صت وحيدة �صاأقيم يف موؤ�ص�صة طبية بها ع�صرات االأ�صخا�س، وموثوق 	 
فيها، و�صتتوىل »د/ اإلينا« رعايتي ال داعي للقلق.

لن اأطمئن واأنت بعيدة عني.	 

ال تعطلي م�صاحلك الأجلي يا »رويف«، املوؤ�ص�صة والعمل يحتاجك.	 

 تدخل »كرمي« قائاًل:

يا 	  لبقائك  �صرورة  هناك  يعد  مل  بها،  واأهتم  »يا�صمي«  قرب  �صاأبقى 
خالة »رويف«.

 اأكملت احلديث:

اأر�صلي يل ملفي الدرا�صي فور عودتك، �صاألتحق 	  من ف�صلك يا عمتي 
باجلامعة هنا.

ح�صًنا يا »حور« لكن عاهديني اأن تعودي فور انتهائك من العالج، واأن 	 
تهتمي ب�صحتك.

اأعدك بهذا يا »رويف«، �صاأنه�س االآن الأحزم حقيبتي.	 





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

اذهبي اإىل النوم يا »حور« و�صاأقوم برتتيب حقيبتك واأغرا�صك.	 

 اأعادين جر�س املنبه اإىل احلا�صر، نه�صت �صريًعا، وارتديت ثيابي واجتهت 
ن�صخة من دفرتي على  لطباعة  اإىل مكتبي  للو�صول  متلهفة  العمل، كنت  اإىل 

�صريحة نقل البيانات.

 و�صلت مبكًرا، كانت املوؤ�ص�صة خالية من جميع العاملني. 

ال�صوئي  املا�صح  بتو�صيل  وقمت  دفرتي  واأح�صرت  مكتبي،  اإىل  دلفت   
بحا�صوبي النقال وبداأت بطباعة دفرتي ون�صخته اإىل �صريحة نقل البيانات.

 و�صل »يو�صف« ومعه »رفيف« و»اإياد« قبل انتهائي من عملية الطباعة.

�صباح اخلري يا »يا�صمي«.	 

�صباح اخلري »رفيف« اأنِت مبكرة للغاية!	 

اأعرف اأن لديكم �صغط عمل، جئت مبكًرا مل�صاعدتك. 	 

�صكًرا يا »رفيف« بالفعل اأعاين من ازدحام العمل فوق راأ�صي.	 

�صباح اخلري يا اأ�صتاذة.	 

�صباح اخلري يا دكتور، كيف حالك؟ 	 

مراجعة 	  من  االنتهاء  على  اأو�صكت  باأين  واأب�صرك  اأ�صتاذة،  يا  بخري 
امللفات، وو�صعت اأ�صئلة امل�صابقة.

جيد يا دكتور.	 

 اقرتبت مني »رفيف« و�صاألتني:

هل ترغبني يف امل�صاعدة يا »يا�صمي«؟	 
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حفاًظا 	  بطباعتها  اأقوم  بي،  خا�صة  اأوراق  هذه  »رفيف«  يا  عليك  ال 
عليها، لكن باإمكانك مراجعة اللعب على املوقع، اأ�صفت عليها تغيرًيا 

جديًدا باالأم�س.

ح�صًنا يا »يا�صمي«.	 

 انتهيت من طباعة دفرتي ون�صخته اإىل �صريحة نقل البيانات اخلا�صة بي، 
وهتفت مبرح:

واأخرًيا انتهيت.	 

على 	  بعدها  واأطلعيني  »يا�صمي«  يا  االآن  الفطور  نتناول  دعينا  ح�صًنا، 
ملفات طالب �صفي.

ال اأظن اأن البوفيه بداأ عمله يا »رفيف«، لكن باإمكاين �صراء فطور لنا 	 
من حمل قريب.

اأح�صرت الفطور معي يا »يا�صمي«.	 

 قالتها »رفيف« وهي ت�صع حقيبة طعام فوق املن�صدة.

تف�صلي يا »يا�صمي«، تعال يا »يو�صف«.	 

 ذهبت اإىل الطاولة ملبية نداء »رفيف« وحلق بنا »يو�صف«.

 و�صعت يل »رفيف« �صحًنا به برك اجلنب و�صطائر بطاط�س اأعددتها على 
الطريقة ال�صامية، مل اأقو على مقاومة طعامها ال�صهي. 

االأكل رائع يا »رفيف« �صلمت يداك، متى اأعددت كل هذا؟	 

بالهناء وال�صفاء يا »يا�صمي«، اأعددته يف امل�صاء وجهزته يف ال�صباح، 	 
اأنا اأجد متعتي يف الطهو، باإمكان »يو�صف« اأن يخربك عن موهبتي.
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 رد »يو�صف« مازًحا:

هذا مكان عمل يا �صيف »رفيف« ولي�س م�صابقة طهو.	 

ح�صًنا اأنت حمروم من طهوي يا »يو�صف«.	 

 �صحكنا من تهديد »رفيف«، انتهيت من جمع بقايا الطعام وانهمكت يف 
اللعبة،  اختبار  الإكمال  »رفيف«  وعادت  الثانوية،  املرحلة  ملفات طالب  اإنهاء 

وذهب »يو�صف« للتعرف على باقي احلاالت.

ن�صخة 	  اإليك  و�صاأر�صل  »رفيف«  يا  بطالبك  اخلا�صة  امللفات  جهزت 
منها.

 مل اأجد �صريحة نقل البيانات اخلا�صة بالعمل، اأخرجت �صريحتي اخلا�صة 
ون�صخت ملفات الطالب و�صلمتها اإىل »رفيف« قائلة: 

تف�صلي يا »رفيف« ان�صخي امللفات اإىل حا�صوبك واأعيديها يل.	 

 اأعادت »رفيف« �صريحة نقل البيانات وو�صعتها داخل حقيبتي.

يف  املعلمة  ا�صتاأذنت  »�صاندي«،  �صف  اإىل  وذهبت  عملها  توا�صل  تركتها   
بع�س الوقت وحتدثت اإىل الطالب:

هذا 	  بحفل  اخلا�س  امل�صرحي  بالعر�س  امل�صاركة  يف  يرغب  منكم  من 
العام؟

 اأبدت »�صاندي« رغبتها يف امل�صاركة وتبعها بع�س الطالب.

بـعـد 	  مكتبي  اإىل  احل�صور  اال�صرتاك  يف  يرغب  من  على  ح�صًنا، 
املـحـا�صرة. 

 عـدت اإىل مكتبي ووجدت »كرمي« يف انتظاري، اأجريت تعـارًفا بينـه وبيـن 
»رفيف«.
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حمًدا هلل على �صالمتك يا »كرمي«.	 

�صلمك اهلل يا »يا�صمي« اأخربيني ما االأمر.	 

ح�صًنا اأريد منك اإعداد ميزانية احلفل.	 

اأحتاج اإىل معرفة عدد احل�صور وتكلفة جتهيزات قاعة احلفل والئحة 	 
الطعام.

اأمر 	  ح�صًنا �صاأطلب من »اأ/ عزة« ن�صخة من قائمة املدعوين، وهناك 
اآخر اأريد منك القيام به.

خرًيا يا »يا�صمي«.	 

اأريدك اأن ت�صرف على اإعداد الطعام اخلا�س باحلفل.	 

ي�صلح 	  مكاًنا  �صاأجد  اأين  »يا�صمي«،  يا  باالأم�س  اتفاقنا  يكن  مل  هذا 
الإعداد كمية كبرية من الطعام اإىل جانب االأيدي العاملة؟

عم »را�صد« لديه املكان واالإمكانيات املنا�صبة للطهو واالأيدي العاملة، 	 
رتب االأمر معه واأخربين يا »كرمي«.

 عاد »يو�صف« اأثناء نقا�صي مع »كرمي«، اأجريت تعارًفا بينهما.

 ذهب »كرمي« اإىل حمل العم »را�صد« لالتفاق على جتهيز الطعام اخلا�س 
باحلفلة، وعاد يف نهاية اليوم وهو يحمل قائمة الطلبات وتكلفة اإعداد الطعام.

اإىل  به  اخلا�س  الكارنيه  و�صلمت  باملوؤ�ص�صة  »اإياد«  التحاق  ملف  اأعددت   
»رفيف«.

وت�صميمه،  املكتب  طراز  اأعجبه  اخلا�س،  مكتبه  اإىل  »يو�صف«  واأر�صدت   
واتفقنا اأن ينتقل اإليه يف االأ�صبوع القادم.
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 انتهى اليوم واأعادت »رفيف« دعوتها يل على الع�صاء، رف�صت متحججة 
بذهابي اإىل الع�صاء مع »كرمي«، لكن تدخل »يو�صف« ووجه دعوة اإىل »كرمي«.

 اعرت�صت قائلة:

اليوم 	  التعب يا »رفيف« بعد هذا  اأت�صبب لك يف املزيد من  اأن  اأريد  ال 
ال�صاق.

ال عليك يا »يا�صمي« جهزت الطعام يف ال�صباح وهو متوقف االآن على 	 
الطهو.

اإىل �صيارتي، اذهب مع »د/ يو�صف« يا 	  »اإياد« وتعايل  اأح�صري  ح�صًنا 
»كرمي«.

 بادرين »يو�صف« قائاًل:

اتبعيني يا »يا�صمي« �صاأر�صدك اإىل منزلنا.	 

اإىل منزلهم حتى و�صلنا، رحبت بنا »رفيف« يف   انطلق »يـو�صـف« وتبعته 
�صقتها.

املطبخ  اإىل  »رفيف«  مع  اجتهت  فرا�صه،  يف  ال�صغري  »يو�صف«  وو�صع   
طاهية  »رفيف«  كانت  الطعام،  على  االأخرية  اللم�صات  و�صع  يف  و�صاعدتها 

ماهرة و�صريعة.

وتنظيم  العمل  اأمور  حول  يتناق�صان  اخلارج  يف  و»يو�صف«  »كرمي«  جل�س   
احلفل. 

واأم�صينا  الع�صاء،  تناول  اإىل  »رفيف«  ودعتهما  الطعام،  مائدة  اأعددنا   
الوقت يف احلديث عن العمل، غادرنا بعد الع�صاء.

 قمت بتو�صيل »كرمي« اإىل �صقته، وعدت اإىل منزيل.
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اأح�صرت  الفجر،  قرب  ا�صتيقظت  االإرهاق،  �صدة  من  النوم  يف  �صقطت   
اإىل  ودلفت  جملد،  داخل  دفرتي  من  ن�صختها  التي  االأوراق  ورتبت  حا�صوبي 

الربيد االإلكرتوين وجدت ر�صالة من »اإلينا« تن�صحني: 

توقفي عن تاأنيب نف�صك يا »يا�صمي« على اأخطاء املا�صي، عندما ن�صحتك 
اأخطاءه وجوانب �صخ�صيتك كاملة،  اأن تتقبلي  اأق�صد  مبواجهة املا�صي كنت 

فكري فيما تعلمِته يف املوؤ�ص�صة وا�صتخدميه، واأخربيني اإذا واجهتك �صعوبة.

يف  باملوؤ�ص�صة  تواجدي  فرتة  اإىل  وعدت  دفرتي  واأح�صرت  ر�صالتها  قراأت 
لندن: 

 كانت االأيام مت�صي �صريًعا اأثناء فرتة اإقامتي باملوؤ�ص�صة، اأ�صتيقظ مبكًرا 
كل �صباح واأرتدي ثيابي واأذهب اإىل مبنى املحا�صرات، كانت املحا�صرة االأوىل 

تتحدث عن علم الطاقة.

 تليها فرتة راحة اأتناول فيها فطوري وفق النظام الغذائي املقرر، بعدها 
كتب  وقراءة  املحا�صرة  �صرحه يف  ما مت  واأق�صيها يف مراجعة  املطالعة  فرتة 

حول علم النف�س.

 بعدها تبداأ جل�صة العالج الطبيعي وتليها مترينات اللياقة البدنية حتت 
اإ�صراف »د/ اإلينا«.

 واأق�صي فرتة اآخر النهار يف جل�صات التاأهيل النف�صي و�صط جمموعة من 
احلاالت التي ت�صبه حالتي النف�صية، كنا جنل�س يف قاعة كبرية على �صكل دائرة 
ويقوم املخت�س بتحديد مو�صوع النقا�س، ونتبادل االآراء حول املو�صوع املقرتح.

 كان املو�صوع االأول يتحدث عن تعريف االأمان، ومل اأجد تعريًفا له وامتنعت 
عن امل�صاركة واكتفيت باالإ�صغاء اإىل اآراء باقي املجموعة.

 و�صع اأحدهم تعريًفا: العائلة هي االأمان يف هذا العامل.
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 وافقته عندما تذكرت وقوف عمتي و»كرمي« معي على مدار الفرتة االأخرية.

داخل  واأ�صدقائك  عائلتك  مع  بيتك  ت�صتيقظ يف  اأن  هو  االأمان  اآخر:  رد   
وطنك.

 هذا التعريف يعرب عني، بعد اأن جربت �صعور الغربة وتركت منزل الطفولة 
وغادرت وطني باأكمله وانتقلت اإىل مكان بارد ال ي�صبه دفء وطني.

 جاء دوري، اعتذرت عن امل�صاركة واأعلنت موافقتي على جميع التعريفات 
التي عر�صها زمالئي، مل اأجد تعريًفا لالأمان حتى هذه اللحظة، اأ�صعر دوًما 

باخلوف دون �صبب واأهرب من هذا ال�صعور بالعمل وممار�صة الريا�صة.

 تعمدت البقاء وحيدة وجتنبت الدخول يف عالقات اجتماعية طوال فرتة 
اإقامتي يف لندن.

كل  يف  اإلينا«،  »د/  مع  املا�صي  عن  احلديث  يف  اليوم  نهاية  اأق�صي  كنت   
جل�صة ت�صاألني عن حدث اأو موقف تعر�صت له يف طفولتي وترك اأثًرا بداخلي.

 بعد �صهور من التمرينات وجل�صات العالج الطبيعي ا�صتطعت ال�صري بدون 
الع�صا الطبية، لكني ما زلت اأعاين من عرج خفيف اأثناء ال�صري وكنت اأفقد 

اتزاين اأحياًنا.

 بداأت مترينات ال�صباحة حتت اإ�صراف »د/ اإلينا«، والتي كانت ت�صر على 
ق�صاء جل�صة التعديل ال�صلوكي داخل حمام ال�صباحة.

 كانت »اإلينا« جتل�س على حافة املغط�س وتقوم ب�صوؤايل عن املا�صي، واأجيبها 
من داخل املغط�س، يف البداية كنت اأخ�صى ترك جانب احلمام واألت�صق دائًما 
بحافة املغط�س يف حذر، لكن زال خويف مع الوقت و�صاعدتني متارين ال�صباحة 

على ال�صفاء �صريًعا.
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وا�صتطعت  �صغرية،  فرتة  بعد  ال�صباحة  واعتدت  اجلل�صات  على  تعودت   
الرتكيز يف التمرين واالإ�صغاء اإىل اأ�صئلة »اإلينا« وتعليقاتها على اأجوبتي.

 بعد انتهائي من �صرد املا�صي علقت »اإلينا«:

بع�س 	  لديك  لكن  قوية،  اإرادة  ومتتلكني  جيدة  اإن�صانة  اأنت  »يا�صمي« 
النقاط ال�صلبية و�صرنكز عليها ونتداركها ون�صلحها.

ما هذه النقاط يا »د/ اإلينا«؟	 

من 	  جانب  عن  جل�صة  كل  يف  �صنتناق�س  »يا�صمي«  االأمر  ت�صتعجلي  ال 
�صخ�صيتك ون�صلط ال�صوء عليه، ونواجه اخللل املوجود فيه.

ح�صًنا يا دكتورة.	 

�صخ�صيتك 	  تقبل  وعلى  »يا�صمي«  يا  ال�صراحة  على  عاهديني  لكن 
مبميزاتها وعيوبها.

ح�صًنا اأعاهدك يا دكتورة.	 

هل اأنت م�صتعدة للبدء يا »يا�صمي«؟	 

نعم م�صتعدة.	 

ح�صًنا �صنتعامل االآن يـا »يـا�صـمـي« ك�صديقتني تتبادالن البوح، وان�صي 	 
اأنني طبيبة، اتفقنا؟

نعم.	 

اأخربيني عن راأيك يف �صخ�صيتك باملا�صي يا »يا�صمي«.	 

كانت »حور« �صخ�صية �صعيفة وتخ�صى املواجهة وتفرط يف حقها وتتعلق 	 
دائًما باالأ�صخا�س وجتلب لنف�صها االأذى وال�صرر، وتفتقد اإىل الثقة يف 

النف�س، كانت انقيادية وخا�صعة.
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اإًذا اأنت تودين اإطالق لقب »حور« على �صخ�صيتك ال�صابقة؟	 

نعم هذا اأف�صل.	 

اأخربيني ما هي مميزات »حور«؟	 

مل يكن لدى »حور« مميزات يا »اإلينا«.	 

كوين حيادية يا »يا�صمي« كل �صخ�صية لها جانبان اإيجابي و�صلبي، هيا 	 
املغط�س  وا�صبحي حول  املحا�صرات،  وا�صتخدمي ما در�صِته يف  فكري 

ثالث مرات، هيا انطلقي اأمامك خم�س دقائق.

 انتهيت يف �صت دقائق وو�صلت اإىل »اإلينا« مقطوعة االأنفا�س.

»حور« 	  مميزات  عن  اأخربيني  كاملة،  دقيقة  تاأخرِت  »يا�صمي« 
و�صاأتغا�صى عن تاأخريك؟

 كانت »اإلينا« تتحول اإىل �صخ�صية حا�صمة وقوية خالل التدريب، بخالف 
ما هي عليه يف الوقت العادي، كنا منرح مًعا وال نتوقف عن ال�صحك وال�صخرية.

ح�صًنا، �صخ�صية »حور« رقيقة وعطوفة، ال تقوى على رف�س االأ�صخا�س 	 
اأو اإيذاء االآخرين.

 قاطعتني »اإلينا« يف حزم:

»يا�صمي »اأريد االإيجابيات ولي�س ال�صلبيات، حاويل مرًة ثانية، وقومي 	 
بدورة حول املغط�س يف ن�صف دقيقة، هيا انطلقي.

لعنة اهلل على »حور«.	 

اأ�صبحت ثالث دورات، هيا.	 

 عدت منهكة القوى واأجبت:
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كانت »حور« عطوفة، خمل�صة، رقيقة، حت�صن اإىل من اأذاها.	 

اأح�صنت »يا�صمي« هيا اأبديل ثيابك واحلقي بي يف ملعب اجلري.	 

ماذا!	 

 اأبدلت ثيابي وحلقت بـ»اإلينا«، اأعلم اأنها لن ترتاجع حتى لو ا�صطررت اإىل 
الزحف اأمامها.

 ختمت امل�صاء بالعدو حول امللعب عدة مرات، اأ�صبحت �صاقي اأقوى ولياقتي 
تتحمل الرك�س ال�صريع، كان هذا اإجناز عظيم بالن�صبة اإىل اإ�صابتي.

هادًئا  نومي  اأ�صبح  االأخري،  احللم  منذ  زيارتي  عن  االأحالم  انقطعت   
وم�صتقًرا وال يقطعه �صوى »اإلينا« التي كانت تكره اأن تراين نائمة، وت�صر على 

اإزعاجي.

 عدت اإىل احلا�صر على �صوت غلق الباب، نه�صت فزعة الأرى ما يحدث، 
فوجئت بعودة عمتي من ال�صفر.

مَل مل تخربيني بعودتك من ال�صفر؟ كدت اأموت هلًعا يا »رويف«!	 

انتهيت من عملي اليوم ومل اأر �صرورة لبقائي يا »يا�صمي«.	 

�صيتوىل 	  من  »كرمي«  مطعم  عن  ماذا  لكن  �صالمتك،  على  هلل  حمًدا 
متابعته؟

�صيقوم ابن �صديقة يل مبتابعته.	 

ح�صًنا �صاأعد لك الع�صاء.	 

 قالت عمتي مازحة: 

ها هي »يا�صمي« العطوفة عادت للظهور اأخرًيا. 	 
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غرفة  يف  وو�صعتهم  الدافئ  احلليب  من  وكوًبا  اجلنب  �صطائر  اأعددت   
عمتي، وعدت اإىل غرفتي وتركت احلا�صوب جانًبا.

»رفيف«  ب�صداقة  �صعادتي  بني  احرتت  حا�صري،  يف  التفكري  اإىل  عدت   
حما�صية  »رفيف«  �صخ�صية  اجتماعية،  عالقات  يف  الدخول  من  وخ�صيتي 

وخمل�صة وودودة، اإن�صانة مثلها ال ميكن اأن تت�صبب يف اإيذائي.

ا.  لكن من ي�صمن �صدق نظرتي هذا ما كنت اأظنه عن »يامن« اأي�صً

وجتاهلت  احلقيقية  »يامن«  �صخ�صية  اأعرف  كنت  نف�صي،  اأخدع  اأنا  ال،   
االأمر، ب�صبب خويف القدمي من الوحدة، وتعلمت الدر�س االآن، اأنا اأجيد حتليل 
ال�صخ�صيات لكن مل اأقو وقتها على رف�س »يامن« رغم االأذى الذي اأحلقه بي. 

ا عن  هاه ما هذا؟ هل اأ�صبحت اأعرتف باملا�صي واأن�صبه اإىل نف�صي عو�صً
»حور«!

 نه�صت واأبدلت ثيابي وحملت حقيبتي واجتهت اإىل العمل، تركت »رويف« 
ت�صرتيح من اإرهاق ال�صفر، و�صلت للمكتب مبكًرا، مل يظهر »يو�صف« و»رفيف« 

بعد.

 اأجريت ات�صااًل بـ»كرمي« وطلبت منه اأن يبتاع فطوًرا يكفي اأربعة اأ�صخا�س 
وفاجاأين  فطور،  اإح�صار  بعدم  واأخربتها  »رفيف«  هاتفت  »را�صد«،  العم  من 

تغري معاملتها معي، اأرجعت االأمر لالإجهاد.

ال�صف  وطالب  عزة«  »اأ/  مع  مقابلة  اليوم  لدي  بحما�س،  العمل  بداأت   
مراجعة  واأجلت  باحلفلة،  اخلا�صة  امل�صرحي  العر�س  فقرة  اأجل  من  الثانوي 

ملفات الطالب.

v
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)املــفــاجــاأة(

    »يــــــوســـــــــف«:

فرا�صي  اإىل  واجتهت  و»يا�صمي«،  »كرمي«  مغادرة  بعد  �صقتي  اإىل  عدت   
اإنكار  حاولت  و»كرمي«،  »يا�صمي«  بني  العالقة  من  بالغرية  �صعور  وبداخلي 

�صعوري وجتاهل االأمر.

بدرا�صتي،  اخلا�صة  االأبحاث  بع�س  اأراجع  وجل�صت  مبكًرا  ا�صتيقظت   
لكن التفكري يف »يا�صمي« �صغلني وفقدت تركيزي، اأبدلت ثيابي واجتهت اإىل 
خارج  »يا�صمي«  دفع  يف  اأجنح  مل  ولكن  التفكري  من  هرًبا  الريا�صية  ال�صالة 

تفكريي، انتهيت وعدت اإىل املنزل وا�صتقبلتني »رفيف«.

�صباح اخلري يا »يـو�صف«.	 

�صباح اخلري يا »رفيف«.	 

هاتفتني »يا�صمي« واأخربتني اأنها تنتظرنا على االإفطار.	 

ح�صًنا، �صاأبدل ثيابي واأمر ال�صطحابك.	 

اأرجعت  لكن  العادة  املقت�صبة على غري  وردودها  »رفيف«  �صرود   الحظت 
االأمر اإىل االإرهاق.
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 و�صلنا اإىل املكتب، وجدنا »كرمي« و»يا�صمي« يف انتظارنا.

 تبادلنا معهما التحية.

 بادرنا »كرمي« مبرح:

اأخرًيا و�صلتما، كدت اأموت جوًعا واأ�صرت »يا�صمي« على انتظاركما.	 

 �صاحت »يا�صمي« حمذرة: »كـريـم«!

يف  معنا  ت�صارك  مل  حالها،  على  »رفيف«  وظلت  الفطور،  نتناول  جل�صنا   
احلديث واأنهت فطورها �صريًعا وا�صطحبت »اإياد« اإىل �صفه وذهبت.

 تناق�صت مع »كرمي« يف تفا�صيل احلفلة واأطلعني على ملف امليزانية التي 
اأعدها، وغادر لالإ�صراف على جتهيز ال�صالة الريا�صية مع مدام »نيفني«.

  �صاألتني »يا�صمي«:

هل »رفيف« بخري يا دكتور، الحظت اأنها اليوم على غري عادتها، ومل 	 
تتناول فطورها جيًدا وجتنبت احلديث معنا؟

اأظن اأنها جمهدة من اال�صتيقاظ املبكر يا اأ�صتاذة.	 

ح�صًنا، �صتعتاد االأمر قريًبا.	 

هل اأنهيت تفنيد امللفات املتبقية؟	 

نعم، لكن اأحتاج اإىل �صريحة نقل البيانات من ف�صلك.	 

اأعتذر مل اأتذكر اإعادتها، ها هي تف�صلي.	 

ح�صًنا، هذه هي اآخر دفعة متبقية من امللفات.	 

�صكًرا يا اأ�صتاذة على م�صاعدتك.	 
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ال عليك يا دكتور، �صاأذهب الأتفقد متارين العر�س امل�صرحي.	 

وانتهى  امل�صرحي،  العر�س  تنا�صب  ثياب  ل�صراء  مبكًرا  »يا�صمي«  غادرت   
اليوم وغادرنا.

 حاولت معرفة �صر تغري »رفيف« عند عودتنا لكنها تهربت مني، فرتكتها 
وعدت اإىل �صقتي وقررت اأن اأحتدث معها بعد نوم »اإياد«.

v
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     »يــــــــــــاسمي«: 

 عدت اإىل منزيل بعد يوم �صاٍق يف العمل، منذ اأن غادرت مكتبي يف ال�صباح 
واأنا اأقف على قدمي، تابعت متارين االأداء امل�صرحي وقمت مب�صاعدة »جا�صر« 

و«�صاندي« و»�صيف« حتى يلحقوا مب�صتوى باقي الطالب.

املا�صي وتدربوا  العام  امل�صرحية يف  اأمتوا درا�صة هذه   كان زمالوؤهم قد 
على اأدائها، ذهبت بعدها ل�صراء زي لتقدمي العر�س امل�صرحي.

 وتابعت جتهيز �صالة االألعاب الريا�صية عند عودتي، وا�صلت مدام »نيفني« 
العمل على قدم و�صاق، وانتهت من اإعادة توزيع االإ�صاءة وترتيب املقاعد داخل 

ال�صالة الريا�صية، مل يتبق �صوى ن�صب امل�صرح يف مكانه.

 قررت اإعداد فقرة م�صرح عرائ�س لالأطفال حتى اأمنح الطالب امل�صاركني 
»رفيف«  االأمر على  بعر�س  وفكرت  للراحة،  وامل�صابقة فرتًة  امل�صرحي  باالأداء 
لتقوم مب�صاعدتي لكنها تغيبت داخل مكتب »اأ/ ماجدة« ومل اأرها حتى موعد 

االن�صراف، فاأجلت االأمر اإىل الغد.

فرع  يف  العمل  نظام  ملناق�صة  املوؤ�ص�صة  يف  اجتماع  عمتي  لدى  كان   
االإ�صكندرية، ومل اأجدها يف املنزل عند عودتي من العمل، اجتهت اإىل فرا�صي 

وجتاهلت تناول الطعام، غفوت �صريًعا من االإنهاك املتوا�صل.

v
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     »يـــــــوســــــف«:

 ذهبت اإىل �صقة »رفيف« ا�صقبلتني بوجوم فبادرتها:

ماذا حدث يا »رفيف«؟ اأنت على غري عادتك منذ ال�صباح.	 

لقد عرثت على »حور« يا »يو�صف«.	 

»حور«! التي اأبحث عنهـا، كيـف واأيـن؟ 	 

»حور« هي نف�صها »يا�صمي« يا »يو�صف«. 	 

هل ت�صخرين مني يا »رفيف«؟ اأنا ذاهب اإىل النوم.	 

تعال معي وتاأكد بنف�صك يا »يو�صف«.	 

ووا�صلت  النقال.  حا�صوبها  اأمام  وجل�صت  الطاولة  اإىل  »رفيف«  اجتهت   
احلديث:

اأر�صلت يل »يا�صمي« ن�صخة من االأوراق التي كانت تقوم بطباعتها اأم�س 	 
عن طريق اخلطاأ وظننت يف البداية اأنه ملف يخ�س اإحدى الطالبات.

 جل�صت اإىل جوارها وتاأكـدت من �صحة ما قالته، وجدت ملًفا يحوي اأوراًقا 
مطبوعة من دفرت بع�صها يحمل ا�صم »حور« وي�صف ما حدث معها والبع�س 

االآخر يتحدث عن »يا�صمي«.

لكن ملاذا قامت »حور« بتغيري ا�صمها؟	 
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اأنا مل اأطلع على االأوراق يا »يو�صف«، كنت اأبحث عن �صاحبتها فقط، 	 
ومعرفة  طبيبها  كنت  اأنك  اعتبار  على  الدفرت  قراءة  با�صتطاعتك 

ال�صبب.

ال اأرغب يف التج�ص�س على اأ�صرارها يا »رفيف«، ويف الوقت نف�صه اأرغب 	 
يف االطمئنان عليها ومعرفة ما حدث معها.

ح�صًنا يا »يو�صف« �صاأر�صل اإليك ن�صخة من االأوراق قبل اأن اأقوم بحذفها.	 

 تركت �صقة »رفيف« واأنا يف حالة �صدمة، اأم�صيت الليل واأنا اأقراأ ما حدث 
مع »حور«.

نحن  ن�صعر،  اأن  دون  الوقت  اأغلب  مًعا  وكنـا  دائًما  تتقاطع  دروبنا  كانت   
ا ترى  مت�صابهان يف كل �صيء حتى الروؤى التي اأراها عنها دائًما كانت هي اأي�صً
مثلها عني، االآن تاأكدت من �صدق اأحالمي، »حور« كانت قريبة مني بدرجة ال 

ت�صدق.

 لكن كيف حتملت كل هذا، كنت اأظن اأنها كانت تعاين من م�صاكل عادية 
مع عائلتها، اأدركت االآن كيف ا�صتطاع »يامن« ال�صيطرة عليها.

 لكن كيف ا�صتطاع والد اأن يتخلى عن ابنته مبثل هذه الق�صوة، اأخ�صى اأن 
يوؤثر عملها مع االأطفال على نف�صيتها بطريقة �صلبية. 

 اأفقت على طرقات »رفيف«، اأبدلت ثيابي واجتهنا للموؤ�ص�صة.

 �صاألتني »رفيف« يف حرية:

تبحث 	  كنت  باأنك  »يا�صمي«  �صت�صارح  هل  »يو�صف«،  يا  �صنفعل  ماذا 
عنها؟ 

ال، لن تقوى على املواجهة يا »رفيف«، و�صتنهار اإذا علمت اأنني اطلعت 	 
على اأ�صرارها.
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ماذا �صتفعل اإًذا يا »يو�صف«؟ من الوا�صح اأنها حتتاج اإىل امل�صاعدة. 	 

به، 	  عالقتها  وتنكر  املا�صي  مواجهة  ترف�س  »حور«  »رفيف«،  يا  نعم 
ولديها �صعور داخلي برف�س الذات.

نعم هذا وا�صح.	 

انتبهي يا »رفيف« اأثناء حديثك مع »يا�صمي«.	 

ح�صًنا يا »يو�صف«، ال تقلق.	 

 و�صلنا اإىل املوؤ�ص�صة واجتهنا اإىل مكتب »يا�صمي«، رحبت بنا واندجمت يف 
احلديث مع »رفيف«.

يا  ب�صعة  اأو  قبيحة  اأنك  �صدقِت  كيف  برتكيز،  مرة  الأول  اإليها  تطلعت   
»حور« مع اأنك فاتنة جًدا، �صعرك الغجري الغزير، وبراءة مالحمك، ب�صرتك 
رقة احلزن  اللون، حتى  الرمادية  عينيك  مع  املتناق�صة يف جاذبية  اخلمرية 
املر�صوم على وجهك تزيد من �صحرك، كل ما فيِك مر�صوم بدقة حتى ج�صدك 

املنا�صب لطول قامتك. 

 الأنها كانت توؤمن �صًرا اأنها اأقل جمااًل مما ينبغي، مع اأن الناظر لعينيها 
جميع  اأن  تظن  وكانت  اخلجول،  امتعا�صها  وياأ�صره  براءتهما  بجمال  يفنت 

الناظرين اإليها ي�صتخفون بها.

v
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     »يــــــــاســمي«:

 ا�صتيقظت من نومي قلقة، اقرتب موعد احلفل واأمامي الكثري من العمل، 
فكرة عر�س الفيلم الق�صري تثري هلعي، فكرت يف املغادرة قبل بداية العر�س 

لكن من �صيغطي غيابي.

 غادرت املنزل واجتهت اإىل العمل، ظل ذهني م�صغواًل يف اإيجاد حل طوال 
الطريق اإىل املوؤ�ص�صة.

اأم�س  اأح�صرتها  التي  الهدايا  واأ�صرفت على نقل علب  اإىل مكتبي   و�صلت 
اأعدت مراجعة قائمة  العمل،  العمال برتتيبها على طاولة  اأحد  للجوائز، قام 
احل�صور وترتيب املقاعد، اليوم �صاأقوم بنقل م�صرح العرائ�س من ق�صم الرو�صة 

اإىل ال�صالة الريا�صية.

 و�صل »كرمي« وف�س العلب وبداأنا تغليف الهدايا اخلا�صة بامل�صابقة.

 و�صل »يو�صف« ب�صحبة »رفيف«:

�صباح اخلري يا »يا�صمي«.	 

�صباح اخلري كيف حالك يا »رفيف«؟	 

بخري احلمد هلل، واأنت؟	 

احلمد هلل، كيف حالك يا دكتور؟	 
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 تاأخر »يو�صف« يف الرد ومل ينتبه وراح يتاأملني وكاأنه يراين الأول مرة، ال 
اأدري ماذا اأ�صابه يبدو غريًبا هذا ال�صباح، بادرته »رفيف«:

اأين ذهبت يا »يو�صف«؟	 

هاه، معذرًة »رفيف« �صردت يف تنظيم احلفل مل يعد لدينا وقت.	 

معك حق يا دكتور مر الوقت �صريًعا، �صننتهي اليوم من جتهيز ال�صالة 	 
الريا�صية.

ح�صًنا، �صاأوؤجل العمل يف امللفات االآن واأتابع جتهيز �صالة العر�س.	 

جيد يا دكتور.	 

»رفيف« ما راأيك اأن نقدم فقرة ترفيهية لالأطفال؟	 

فكرة جيدة يا »يا�صمي«، ما هي الفقرة؟ 	 

عر�س عرائ�س نوؤديه على خ�صبة امل�صرح، ولدي زي منا�صب.	 

جيد يا »يا�صمي« �صاأ�صارك معك.	 

�صاأطلعك االآن على احلوار الذي �صنوؤديه يف العر�س.	 

هل انتهيت يا »كرمي« من اختيار قائمة الطعام؟ 	 

نعم يا »يا�صمي«، لكننا يف حاجة اإىل املزيد من االأيدي العاملة.	 

لي�س لدينا وقت للبحث يا »ياكرمي«.	 

باإمكاين امل�صاعدة يا »يا�صمي«، اأين �صيتم اإعداد الطعام؟ 	 

يف مطعم قريب من هنا يا »رفيف«، لكن بهذا ال�صكل �صاأحتاج اإىل من 	 
ي�صاركني تقدمي عر�س العرائ�س. 
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اأنا متفرغ، اأعطيني ن�صخة من حوار العر�س يا اأ�صتاذة.	 

ح�صًنا يا دكتور، لكن �صنحتاج اإىل زي ينا�صبك.	 

�صاأبحث يف نهاية اليوم عن زي منا�صب.	 

�صاأ�صطحب »اأ/ رفيف« االآن ونذهب اإىل حمل العم »را�صد«.	 

ح�صًنا يا »كرمي«، هل ميكنك املرور على ال�صالة الريا�صية يف طريقك؟	 

نعم يا »يا�صمي«.	 

تاأكد من اأن كل �صيء �صيكون جاهًزا اليوم يا »كرمي«.	 

ح�صًنا يا »يا�صمي« �صاأنتظرك هناك يا »اأ/ رفيف«.	 

ال اأعرف كيف اأ�صكرك على م�صاعدتك يا »رفيف«.	 

ال داعي لل�صكر »يا�صمي« اأنا اأحب الطهو.	 

اأ�صئلة امل�صابقة  اأم�صيت النهار مع »يو�صف« يف تغليف الهدايا، ومناق�صة   
التي اأعدها، عادت »رفيف« معها »كرمي« يف اآخر اليوم، واأجلنا البحث عن زي 

ينا�صب »يو�صف« اإىل الغد.

 عدت اإىل املنزل مع »كرمي«، وكانت »رويف« بانتظارنا، اأخربتني اأنها تريد 
االجتماع بنا غًدا بخ�صو�س احلفلة.

اإىل  واجتهت  دفرتي  اأخذت  غرفتي،  اإىل  وذهبت  الع�صاء  طعام  تناولت   
الفرا�س.

 اأنا يف حاجة اإىل مراجعة ما تعلمته يف املوؤ�ص�صة اأثناء فرتة عالجي.
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»اإلينا«،  اأعدته  الذي  الغذائي  بالنظام  التزامي  بعد  �صحتي  حت�صنت   
منعت عني املنبهات وامل�صروبات الغازية واالأطعمة املحفوظة، واأ�صبحت جميع 

وجباتي تعتمد على االأغذية ال�صحية.

 يف البداية وجدت �صعوبة يف االلتزام بهذا النظام ورف�صت تناول الطعام.

 بادرتني »اإلينا« يف حزم:

�صتتناولني طعامك عندما ينال منك اجلوع يا »يا�صمي«.	 

اأبتلع  كنت  اخلا�صة،  بطريقتها  الطعام  تناول  على  اأرغمتني  وبالفعل   
الوجبات دون تذوق. 

على  اأقو  ومل  والدونات  القهوة  من  كوب  تناول  االأيام  اأحد  يف  ا�صتهيت   
مقاومتهم و�صارحت »اإلينا« بفعلتي.

والتمارين  والغط�س  الرك�س  بني  ما  البدين  العقاب  يف  يومي  ق�صيت   
الريا�صية، ظلت »اإلينا« ت�صرخ طوال النهار:

دوري حول امللعب ثالثني مرة يا »يا�صمي« اأمامك خم�س دقائق، اقفزي 	 
اإىل املغط�س هيا.

 املياه املثلجة وقدمي املنهك و�صراخ »اإلينا« جعلني اأقلع متاًما عن التفكري 
يف االأطعمة غري ال�صحية.

االأ�صبوعية  العطلة  نق�صي  كنا  الفرتة،  بـ»كرمي« يف هذه   توطدت عالقتي 
مًعا، نخرج يف امل�صاء وال نعود اإال يف اليوم التايل، و�صاعدين »كرمي« يف اختيار 

جمال درا�صتي.

 كنت اأم�صي معظم الليل يف االأرق ومتر ال�صاعات ببطء مميت، لكن هذا 
�صاعدين على االنتهاء من مقرراتي الدرا�صية يف وقت ق�صري.
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 اأرغمتني »اإلينا« على العمل اأثناء درا�صتي:

خلق اهلل االإن�صان للعمل يا »يا�صمي«، ابحثي عن عمل بدوام جزئي ال 	 
يتعار�س مع درا�صتك، هناك الكثري من املحالت واملطاعم تطلب اأيدي 

عاملة.

نفقات 	  ويغطي  جيد  املايل  و�صعي  »اإلينا«،  يا  العمل  اإىل  اأحتاج  ال  اأنا 
اإقامتي يف املوؤ�ص�صة ودرا�صتي.

نحن ال نعمل من اأجل احل�صول على املال فقط، �صعور االإجناز وتقدمي 	 
امل�صاعدة اإىل الغري ي�صاعد االإن�صان يف التغيري نحو االأف�صل، اأنت االآن 

�صخ�صية اعتمادية.

 بحثت عن عمل وتنقلت بني حمالت الوجبات ال�صريعة واملطاعم، ا�صتقريت 
يف النهاية داخل حمل االإلكرتونيات الذي ميلكه »جون«، واتفقنا اأن اأعمل معه 
دون مقابل مادي، ب�صرط اأن يقوم بتدريبي على كل ما يعرفه عن احلا�صبات 

واملواقع االإلكرتونية.

 كنت �صريعة التعلم، جذبني جمال ت�صميم الربامج، مل اأكتف مبا تعلمته 
من »جون«، والتحقت باإحدى دورات الربجمة واحلا�صبات.

 وبداأت بعدها اأتدرب على اجلمباز االإيقاعي مع »اإلينا«.

ما 	  وبكل  بك  فخورة  اأنا  »يا�صمي«،  عالية  وهمة  جبارة  طاقة  لديك 
حققناه مًعا.

�صكًرا لك يا »اإلينا« على كل ما فعلته الأجلي. 	 

تودين 	  االإيقاعي هل  بتمارين اجلمباز  »يا�صمي«  يا  اهتمامك  الحظت 
االن�صمام اإىل الفريق؟
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اأمتنى هذا يا »اإلينا«، اأنا �صغوفة بكل حركة من حركات اجلمباز.	 

تعتمد 	  التي  الريا�صات  من  اجلمباز  »يا�صمي«،  يا  م�صتحيل  هذا  لكن 
على التعلم منذ ال�صغر وحتتاج اإىل مرونة ولياقة بدنية عالية.

»اإلينا«، مَل ال جنرب؟ ماذا 	  يا  اأخربِتني بذلك  اأنت  ال يوجد م�صتحيل 
�صنخ�صر؟!

جيد يا »يا�صمي« اأح�صنت، كنت اأخترب مدى رغبتك يف التعلم.	 

هل هذا يعني اأنك �صتقومني مب�صاعدتي يا »اإلينا«؟	 

نعم يا »يا�صمي« لكن على �صرط.	 

ما هو؟	 

اأحتاج اإىل م�صاعدتك يف ر�صالة الدكتوراه اخلا�صة بي.	 

ماذا! كيف هذا؟	 

يف 	  االإن�صان  ميتلكها  التي  الب�صرية  القدرات  عن  تتحدث  مناق�صتي 
قدومك  منذ  ق�صتك  �صاأتناول  وممتاز،  منا�صب  منوذج  واأنت  داخله، 
مت  اأن  بعد  والنف�صية  ال�صحية  حالتك  تقدم  واأعر�س  املوؤ�ص�صة  اإىل 
هذا  �صاهم  كيف  واأو�صح  الب�صرية،  الطاقة  علم  طريق  عن  عالجك 

العلم يف ا�صتخراج طاقتك.

لكن كيف �صيتم هذا يا »اإلينا«؟	 

من خالل ت�صجيل م�صور جنمع فيه �صورة اإ�صابتك قبل دخولك غرفة 	 
العمليات وبعدها ولقطات من بداية دخولك املوؤ�ص�صة، مثل: طريقتك 
يف احلديث واحلركة اإىل حلظة جناحك يف امل�صي بدون م�صاعدة، ثم 
اجلمباز،  مترينات  اإليها  ون�صيف  وال�صباحة  الرك�س  مترينات  بداية 
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واأثناء  النف�صي  التاأهيل  قاعة  داخل  وجودك  اأثناء  ولقطات  �صور  مع 
الطعام،  تناول  اأثناء  ولقطات  الدرا�صية،  املحا�صرات  يف  تواجدك 

باخت�صار �صننتج فيلًما ق�صرًيا عنك.

هل �صاأ�صطر اإىل التواجد حلظة عر�س هذا الفيلم يا »اإلينا«؟ 	 

و�صيتم 	  »يا�صمي«  يا  العر�س  بعد  احل�صور  اإىل  بتقدميك  �صاأقوم  نعم 
تكرميك.

 �صدمني ردها وهتفت باإحباط:

هذا تعجيز، اأنت تعلمني اأين اأكره االأ�صواء والزحام.	 

هذه هي خطوتك االأخرية يف العالج يا »يا�صمي«، اأنت تعانني من رهاب 	 
اجتماعي و�صنتغلب عليه بهذه الطريقة.

كيف �صنتغلب عليه، بو�صعي داخل بوؤرة ال�صوء وت�صريحي حتت اأنظار 	 
الغرباء!

كنت اأحتدث بغ�صب وخوف، خ�صيت اأن تظهر »حور« وتف�صحني بتلعثمها 
وارتباكها اأمام اجلميع.

عليك 	  يجب  هذا  قبل  لكن  خماوفك،  مبواجهة  �صفاوؤك  �صيتم  نعم 
االلتزام بح�صور جل�صات التاأهيل النف�صي ب�صكل مكثف، وامل�صاركة يف 

احلديث داخل املجموعة يا »يا�صمي«، اتركي �صكوتك املطبق هذا. 

ومتى �صاأفعل كل هذا يا »اإلينا«؟	 

اأواًل: �صنتوقف عن التدريبات و�صنكتفي بتمرينات ال�صباح فقط حتى 	 
�صتتفرغني حل�صور جل�صات  ثانًيا:  الدرا�صية،  اختباراتك  تنتهي فرتة 
التاأهيل النف�صي وت�صاركني يف النقا�س وبعدها جنل�س ونتحدث مًعا عن 

ما حدث يف اجلل�صة يوًما بيوم.
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 �صكت يف وجوم، اأكملت »اإلينا«:

فكري يا »يا�صمي« وتذكري اأن �صبب وجودك هنا هو التعايف من اأحداث 	 
اأنت تخطيت ما  اأمر �صهل  املا�صي، التخل�س من الرهاب االجتماعي 

هو اأ�صعب، ال �صيء م�صتحيل، جربي.

ح�صًنا، �صاأخربك غًدا بقراري.	 

الع�صبي  ال�صغط  كل هذا  االأمر  ي�صتحق  التفكري، هل  الليلة يف  اأم�صيت   
والنف�صي؟

مواجهة  اأخ�صى  كنت  اإذا  و»حور«  »يا�صمي«  بني  الفرق  ما  ي�صتحق،  نعم   
الغرباء واحلديث معهم بلباقة ورزانة.

 تدريب اجلمباز لي�س الهدف من وجودي هنا لكنه و�صيلة، مواجهة اخلوف 
من الغرباء هو هدف هذه الرحلة، �صاأجرب ما قالته »اإلينا« فاأنا اأ�صتحق اأن 

اأخو�س التجربة من اأجل نف�صي.

 اأبلغت »اإلينا« قراري باملوافقة.

 هللت بفرح ودعتني اإىل تناول املعجنات والقهوة ابتهاًجا بقراري.

 بداأت التجربة وانتظمت يف ح�صور جل�صات التاأهيل النف�صي و�صاركت يف 
املناق�صة.

 ذهبت اإىل قاعة اجلل�صات يف املوعد املحدد، حّيانا �صاب و�صيم ومهذب 
يدعى »جو«، ورحب مب�صاركتي التي جاءت بعد فرتٍة طويلٍة من ال�صمت.

مو�صوع اليوم مَل نخاف من مواجهة الرف�س، ونتاأمل عندما نتعر�س له؟	 

 دار ال�صوؤال على املجموعة وكانت االإجابات:





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

اأنا ال اأخ�صى مواجهة �صعور الرف�س لو جاء عن طريق االأغراب، لكن 	 
اأتاأمل جًدا لو رف�صني �صخ�س قريب مني.

�صعورالرف�س يهدر كرامتي، وي�صعرين باأين عدمي القيمة ومنبوذ.	 

�صعور الرف�س خنجر يطعن قلبي وي�صتمر وجعه معي فرتة طويلة، وال 	 
اأقوى بعدها على مواجهة ال�صخ�س الذي رف�صني.

 تدخل »جو« بعد ذلك مو�صًحا:

نحن نتاأمل اإذا واجهنا الرف�س من االأ�صخا�س املقربني مّنا على عك�س 	 
الغرباء، ما الفارق؟ 

عقله  داخل  بها  يحتفظ  جميلة  �صورة  لديه  منا  �صخ�س  كل  اأن  الفارق   
ا عن حتقيق هذه ال�صورة ينجذب  الباطن ويتمنى اأن ي�صبح عليها، لكن عو�صً
اإىل �صخ�س تتوافر فيه موا�صفات هذه ال�صورة ويتقرب منه بغر�س امتالكه، 

لكنه ي�صدم بالرف�س.

اأن ي�صبح عليها  التي يرغب  ال�صخ�س على امتالك ال�صورة   عدم قدرة 
لكنها  جميلة  فتاة  يحب  �صاب  مثال:  اال�صتحقاق،  عدم  �صعور  بداخله  توقظ 
غني،  غري  اأو  و�صيم  غري  اأنه  الرف�س  �صبب  فريجع  حبه  رف�صت  اأو  جتاهلته 

وبالتايل يتاأكد لديه ال�صعور بعدم اال�صتحقاق وبرف�س الذات.

 ال�صخ�س املنبوذ اأو املرفو�س يعاين من �صعور رف�س الذات وعدم تقبلها 
اإىل  ي�صل  كي  يحتاجه  الذي  التغيري  اإجراء  اإىل  ي�صعى  ال  نف�صه  الوقت  ويف 

ال�صورة املوجودة داخل عقله الباطن.

يهتم  ال  �صخ�صيته  بجوانب  الواعي  نف�صه  مع  املت�صالح  ال�صخ�س  اأما   
التخلي عنه،  اأو  معه  البقاء  لديه حرية  �صخ�س  كل  اأن  يعرف  الأنه  بالرف�س، 

ويعرف كيف مييز بني الرف�س ال�صلوكي والرف�س ال�صخ�صي. 
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 قاطعه اأحدهم:

ما معنى الرف�س ال�صلوكي يا »جو«؟	 

التدخني 	  رف�س  بني  فارق  هناك  االأمر،  يو�صح  مثااًل  لكم  �صاأ�صرب 
اأو املدمن، االأوىل رف�س �صلوك  واالإدمان وبني رف�س االإن�صان املدخن 

ميكن تعديله، والثانية رف�س �صخ�س مبني على اأ�صا�س خاطئ.

 هل اأنت تكره نف�صك اأم تكره �صلوًكا ما يف �صخ�صيتك ميكن تعديله؟

 تدخلت يف احلديث فجاأة اأثناء �صرح »جو«.

اأنت تق�صد اأن كره االإن�صان وازدرائه لنف�صه ينعك�س على تعامالته مع 	 
االأ�صخا�س؟

تعديل 	  اإجراء  �صرورة  من  يتهرب  نف�صه  يكره  الذي  فاالإن�صان  نعم، 
ال�صخ�صية  من  �صورة  ميتلك  ب�صخ�س  االرتباط  اإىل  ويلجاأ  �صلوكه، 
التي يريد اأن ي�صبح عليها، في�صدم بالرف�س وهذا يتوافق مع �صعوره 
ا عن اأن يواجه  الداخلي، فيهرب اإىل �صعور ال�صفقة على النف�س عو�صً

نف�صه.

 هناك قاعدة تقول اأنت جتذب االأمور التي ت�صبهك.

وي�صبح  الر�صا،  �صعور  �صيجذب  نف�صه  ويتقبل  �صلوكه  را�ٍس عن   �صخ�س 
وحلقيقته  لنف�صه  الراف�س  ال�صخ�س  اأما  فيه،  يرغبون  باأ�صخا�س  حماًطا 
الكون مراآة  ينفرون منه،  باأ�صخا�س  الرف�س وي�صبح حماًطا  �صعور  �صيجذب 

تعك�س نظرة االإن�صان لنف�صه.
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نعم، فهمت يا دكتور.	 

بع�س االأ�صخا�س ال يحتمل �صعور الرف�س جتاه نف�صه، ويلجاأ اإىل االنتقام 	 
اأو  االنتحار  اإىل  يلجاأ  والبع�س  به،  االأذى  واإحلاق  االآخر  الطرف  من 

اإحلاق االأذى بالنف�س. 

 تذكرت ق�صتي مع »يامن«! 

و�صنناق�صها يف 	  االإجابة  بالرف�س؟ فكروا يف  ت�صعر  بداأت  ال�صوؤال متى 
املرة القادمة.

 ا�صتيقظت على جر�س املنبه، بعد اأن غفوت البارحة واأنا اأقراأ، منبه غبي 
قطع حلًما رائًعا لن يتكرر.

 نه�صت وارتديت ثيابي وودعت »رويف« وانطلقت.

يف  اجلميع  وجدت  الطريق،  زحام  ب�صبب  متاأخرة  مكتبي  اإىل  و�صلت   
انتظاري.

�صباح اخلري جميًعا.	 

�صباح اخلري »يا�صمي«.	 

اأنقذيني باحلل يا »يا�صمي«.	 

ماذا حدث يا »رفيف«؟	 

يف 	  اإال  االأمر  هذا  اأتذكر  مل  اأنا  احلفل،  اأثناء  »اإياد«  �صاأترك  من  مع 
امل�صاء؟
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نعم، ومنذ البارحة وهي تنوح تندب حظها داخل املحادثة اجلماعية، 	 
�صاحمك اهلل يا »كرمي« على ما فعلته بنا.

اأن�صاأت املحادثة حتى ت�صهل علينا التوا�صل 	  اأنا  وما ذنبي يا »يو�صف«، 
يوم احلفلة.

	 هل ميكن اأن يتف�صل اأحدكم ب�صرح ما يجري هنا؟

	 جمعنا »كرمي« داخل حمادثة جماعية على �صفحة التوا�صل االجتماعي.

 �صددت اإىل »كرمي« نظرة ا�صتنكار الأنه جتاهل دعوتي معهم.

 بادرين »كرمي«:

»يا�صمي« 	  يا  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على  �صفحة  لديك  لي�س  اأنت 
كيف �صنتوا�صل معك!

ح�صًنا �صاأقوم باإن�صاء �صفحة �صخ�صية واأن�صم اإىل املحادثة. �صاأعتني 	 
بـ»اإياد« ال تقلقي يا »رفيف«.

كيف هذا يا »يا�صمي«! اأنت م�صرتكة يف عر�س م�صرح العرائ�س واأداء 	 
العر�س امل�صرحي؟ 

�صاأجعل »اإياد« ي�صاركنا يف تقدمي عر�س م�صرح العرائ�س، و�صاأ�صرتي له 	 
زي �صخ�صية كرتونية ينا�صبه، و�صاأتركه يف �صحبة »يو�صف« عند عر�س 

امل�صرحية، هل هناك �صيء اآخر؟

ال، �صكًرا لك يا »يا�صمي« اأنت هيئة اإنقاذ متكاملة.	 

العفو يا »رفيف«، تدبروا اأمر الفطور فاأنا اأت�صور جوًعا، و�صاأنتهي من 	 
تفعيل �صفحتي على موقع التوا�صل االآن.
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العم 	  حمل  اإىل  رفيف«  و»اأ/  اأنا  �صاأذهب  وقت،  لدينا  لي�س  الواقع  يف 
»را�صد« االآن.

 قالها »كرمي« وغادر ومل يبق �صوى »يو�صف«.

ح�صًنا، ماذا لدينا اليوم يا دكتور؟	 

بك، 	  اخلا�س  الق�صري  الفليم  عر�س  �صا�صة  ن�صب  ب�صيطة،  اأمور 
واإح�صار بدل عرائ�س منا�صبة لنا اأنا و»اإياد«، واالأداء التجريبي االأخري 

ملعر�س العرائ�س والعر�س امل�صرحي.

نهاية 	  اإىل  العرائ�س  مب�صرح  اخلا�س  الزي  �صراء  نوؤجل  دعنا  ح�صًنا، 
نتناول  االآن  دعنا  روفان«،  »اأ/  مع  اجتماع  لدينا  اأن  تن�س  وال  اليوم، 
ومعر�س  امل�صرحية  اأداء  على  التدريب  اإىل  ذلك  بعد  ونذهب  الفطور 

العرائ�س.

جيد، �صاأطلب الكافرتيا الإح�صار الفطور.	 

هل مت االنتهاء من تثبيت احللقات احلديدية يف �صقف ال�صالة بال�صكل 	 
الذي طلبته يا دكتور؟

نعم، واإن كنت ال اأفهم ما الفائدة منها.	 

ح�صًنا، �صاأخربك يف نهاية اليوم. هل لديك اقرتاحات بخ�صو�س لقب 	 
�صفحتي ال�صخ�صية، ال اأرغب يف تفعيلها با�صمي.

نعم، ما راأيك يف لقب Magic dream؟	 

لقب غريب لكن مميز، وهو كذلك.	 

 م�صى النهار �صريًعا، اأ�صافني »يو�صف« اإىل �صفحته ال�صخ�صية و�صمني 
اإىل املحادثة اجلماعية، واجتهنا بعدها اإىل �صالة االألعاب الريا�صية، اأنهيت 

التمرين على اأداء العر�س امل�صرحي.
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 الحظت ا�صتجابة »جا�صر« اإىل تغيري اأ�صلوبي يف التعامل معه.

مهمة  اإليه  واأوكلت  فرتة،  منذ  وثقة  مبحبة  معه  اأتعامل  بداأت  اأن  بعد   
وقوة  ثباتها  من  والتاأكد  املفرغة،  املعدنية  احللقات  تركيب  على  االإ�صراف 

حتملها حتى اأوؤكد له ثقتي فيه واعتمادي عليه.

ا مع »�صاندي« بعد اأن ن�صحتها باأن تتعامل معه مثلي   وتغريت معاملته اأي�صً
واأن متنحه �صعوًرا بحاجتها اإليه.

انتهى من  اأن  اإنه مدح »�صيف« بعد   �صار يتعامل بود مع من حوله، حتى 
اأداء دوره، واأثنى عليه اأمام اجلميع، مما جعل »�صيف« ي�صعر بالثقة يف نف�صه. 

 رحل الطالب وانتهينا من التدريب على اأداء عر�س العرائ�س.

 اكت�صفت جانًبا مميًزا يف �صخ�صية »يو�صف« من خالل معاملته مع »اإياد«، 
كان دائًما يتعامل مع املقربني منه يف حنان ورقة متناهية، ولديه �صرب وطول 

بال.

 بادرين »يو�صف« �صائاًل:

ما فائدة احللقات احلديدية؟ 	 

اأن 	  اأوؤديه بالعر�س امل�صرحي يتطلب  كان هناك م�صهد يف الدور الذي 
يقوم »جا�صر« برفعي عن االأر�س، قمت با�صتبداله مب�صهٍد اآخر وتدربت 

عليه مع »جا�صر«، �صت�صاهده غًدا.

 بقي »كرمي« و»رفيف« يف املطعم ب�صبب �صغط العمل، واتفقت مع »يو�صف« 
يف  و»كرمي«  »رفيف«  ا�صطحاب  وبعدها  العرائ�س  زي  الإح�صار  الذهاب  على 

�صيارتي، وتناول الع�صاء مًعا يف منزل عمتي.
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 انتهينا من العمل وتوجهنا اإىل منزل عمتي.

واأخربتنا عمتي  مًعا  الع�صاء  وتناولنا  و»رفيف«،  بـ»يو�صف«  »رويف«   رحبت 
ب�صرورة زيارة فرع املوؤ�ص�صة باالإ�صكندرية خالل االأ�صبوع املقبل ومتابعة �صري 

العمل داخل برنامج التاأهيل النف�صي.

غلبه  اأن  بعد  معي  »اإياد«  بقاء  على  واأ�صريت  و»رفيف«  »يو�صف«  رحل   
النعا�س، وقمت بنقله اإىل غرفتي و�صاركني النوم يف فرا�صي هذه الليلة.

v
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     »يــوســف«:

 عدنا اإىل �صقة اأختي بعد يوٍم طويل ومرهق يف العمل، اأ�صرت »رفيف« على 
بقائي معها هذه الليلة لعدم وجود »اإياد« وخ�صيتها من النوم مبفردها.

 ذهبت اإىل �صقتي واأبدلت ثيابي وعدت اإىل غرفة »اإياد«، مل اأقو على النوم 
رغم اإجهادي و�صعوري باالإرهاق، قرب »حور« بات يوؤجج م�صاعري نحوها.

يوًما بعد يوم، قاومت  واإعجابي بها يزيد  العمل  اأول مرة يف  راأيتها   منذ 
اجنذابي نحوها يف البداية قبل اأن اأعرف اأنها »حور«، لكن االآن مل اأعد اأطيق 
ال�صرب على الكتمان، اأ�صبحت اأذهب اإىل العمل كل �صباح يف �صغٍف و�صوٍق اإىل 

روؤياها، وتتفنن هي دائًما يف اإثارة اإعجابي.

املتمرد  املراهق  احتواء »جا�صر«  العطوف من خالل  راأيت جانبها  اليوم   
�صاب  اإىل  معاملتها  باأ�صلوب  تغيريه  ا�صتطاعت  ولالآخرين،  لنف�صه  الراف�س 
متحم�س واثق من نف�صه، و�صاعده احتواوؤها له على الت�صالح مع نف�صه، انعك�س 

هذا على معاملته مع من حوله.

 ظننت يف البداية اأنها �صتنفر منه الأن �صخ�صيته ت�صبه �صخ�صية خطيبها 
ال�صابق، لكن فاجاأتني بتدخلها وم�صاعدته، وراحت تتحني الفر�صة للثناء عليه 
وي�صاركها  مكتبها  على  ويرتدد  فيها  يثق  اأ�صبح  حتى  اجلميع،  اأمام  ومدحه 

اأفكاره.
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دوره  بتلقينه  وقامت  امل�صرحي  العر�س  اإىل  ان�صمامه  على  اأ�صرت  كما 
وبني  بينه  التوافق  عدم  الحظت  اأن  بعد  اأمامه،  البطلة  دور  لتاأدية  وتطوعت 

»�صاندي«، زاد هذا من حما�صته و�صار ي�صعى اإىل نيل ر�صاها.

الفر�صة  تواتيني  لو  اآٍه  منها،  االآخرين  اقرتاب  من  عليها  اأغار  اأ�صبحت 
يا  احلالل  يف  جنتمع  ليتنا  احلرمان،  هذا  كل  وينتهي  ب�صعوري  مل�صارحتها 
واأغفو على �صوت  روؤياك  واأفيق كل �صباح على  »حور« ويجمعنا منزل واحد، 

اأنفا�صك الدافئة.

اأن يجمعنا يف احلالل،  اأفكاري ونه�صت اإىل ال�صالة، دعوت اهلل  قطعت 
واأن ي�صاعدين على حتمل الكتمان وغ�س ب�صري عنها اإىل اأن ت�صبح زوجتي.

 دلفت اإىل موقع التوا�صل االجتماعي، كانت »حور« موجودة ومل تنم بعد، 
ال بد اأنها تفكر يف فقرة عر�س الفيلم اخلا�س بها ويف اأدائها امل�صرحي، كانت 

اليوم متوترة للغاية.

دخلت اإىل �صفحتها ال�صخ�صية، وجدتها غريت �صورتها وو�صعت ال�صورة 
التي كانت ت�صعها على �صفحتها القدمية وكتبت اأول من�صور: 

الأنهـا غبية والـغبـاء داء ال �صفـاء مـنه �صوى الكتمـان، فينـالهـا مـا ينـالها 	 
العـاجـز،  تـاأبى اخلـروج عن �صبـرهـا  ومع هذا  وتهتـز جنبات روحهـا 

فـيا رب هـون. 

فو�صعت  بكتاباتي  القدمي  اإعجابها  وتذكرت  »يا�صمي«  كتبت  ما  قراأت 
من�صوًرا على �صفحتي ع�صاها تن�صغل عن خماوفها بقراءته، توجهت اإىل النوم 

واأنا اأدعو اهلل اأن ت�صتكني خماوفها وتهداأ.

v
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)الــحــفـــلــة(

     »يـــــــــــاسمي«:

 مل اأقو على النوم من �صدة توتري، ماذا فعلت بنف�صي؟ كيف وافقت على 
هذا العبث، اأين كان عقلي! غبائي هو �صبب ورطتي غًدا.

موقع  على  ال�صخ�صية  �صفحتي  اإىل  ودلفت  لنف�صي  عتابي  من  هربت   
التوا�صل، وجدت خاطرة و�صعها »يو�صف« على �صفحته.

لـو اأن ال�صمـاء تت�صع لنا ويجمعنا لقاء يروي ظمـاأنـا، اأو اأن الغياب يفنى 	 
قلبي،  داخل  اإىل  يـاأويك  بعناق  لطوقـتك  بيننا  الفراق  حبل  وينقطع 
اإن حرمت من  لكن حتى  اأبًدا،  بعدها  اأفـلتتـك  ومـا  والحتوتك عينـاي 
هذا وحالت ال�صبل بيننـا، فيكفينا اأن اأرواحنا ذابت يف و�صال دائم ال 
ينتهي واأن �صغاف قلبي معلق بك، لك مني احلب يا كل احلب يف عاملي.

 كلماته تذيب �صغاف قلبي وحتركه من �صكونه، كم اأنت رقيق يا »يو�صف«، 
حا�صوبي  اأغلقت  بك،  �صعدها  ويا  الكلمات  هذه  لها  كتبت  من  حظ  ح�صن  يا 

وعدت اأ�صرتجع املا�صي هرًبا من التفكري يف الغد.

 كانت اإجابة �صوؤال »جو« متى بداأ الرف�س؟
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 هي الطفولة. وكنت اأعرف االإجابة، رف�س والدي هو �صبب كل ما اأعانيه 
االآن.

 وا�صل »جو« حديثه عن الرف�س:

�صعور الرف�س يبداأ منذ اللحظة االأوىل لتكوين اجلنني، البيئة املحيطة 	 
باالأم منذ بداية احلمل توؤثر على �صخ�صية الطفل فيما بعد، مثال: بيئة 
فيها حمبة وود �صتمنح الطفل �صعوًرا بالراحة وتقبل نف�صه، بيئة مليئة 
بالكراهية واالإهانة، �صتخرج طفاًل يعاين من �صعور الرف�س جتاه نف�صه 

الأن م�صاعر االأم تنتقل اإىل جنينها وتنعك�س عليه.

 الدرا�صات واالأبحاث احلديثة توؤكد اأن حديث االأم مع جنينها قبل الوالدة 
وبكاءهم  اأطفالهن  نداء  يتجاهلن  االأمهات  بع�س  وحياته،  �صلوكه  يف  يوؤثر 
امل�صتمر يف فرتة الر�صاعة، على اعتبار اأن ا�صتجابتهن الدائمة نوع من التدليل 
�صيف�صد الطفل، لكن هذا التجاهل يجعل الطفل يفتقر اإىل االإح�صا�س باالأمان 

ويجلب عليه ال�صعور بعدم االأهمية والتجاهل.

 مرحلة الطفولة هي اأهم مراحل تكوين ال�صخ�صية، لو وجد الطفل رعاية 
واهتماًما منذ �صغره �صي�صبح �صخ�صية اإيجابية ومبدعة، و�صي�صبح �صخ�صية 

�صلبية اإذا واجه �صخرية وجفاًء يف املعاملة. 

نف�صه  جتاه  بالرف�س  دائًما  �صعوًرا  الطفل  لدى  ين�صئ  االهتمام  عدم   
واالآخرين، ويوؤدي اإىل افتقاده الثقة جتاه نف�صه، لذا دائًما نوؤكد على �صرورة 
واملدح  الثناء  وكلمات  الدائم  العناق  خالل  من  ومعنوًيا  نف�صًيا  الطفل  دعم 

والتقدير املتوا�صل.

�صعوًرا  بداخلي  وّلدت  مني  والدي  و�صخرية  جفاء  معي،  حدث  ما  هذا   
ا ما حدث مع »يامن« عندما نفته  بالرف�س الزمني على مدار حياتي، وهذا اأي�صً





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

اأ�صرته اإىل مدر�صة داخلية وتركوه يواجه طفولته وحيًدا، رمبا اأكون ت�صببت يف 
اإحياء �صعور الرف�س بداخله. 

بعد  باأفكاري  و�صارحتها  »اإلينا«  مع  احلديث  اإىل  وعدت  اجلل�صة  انتهت   
اجلل�صة.

اأخطاأ لكن هل 	  ا�صفحي عن والدك يا »يا�صمي« وتقبلي ما حدث، هو 
كان يق�صد؟ تعر�صنا اإىل �صدمة الفقد يجعلنا ن�صيء اإىل االآخرين دون 

ق�صد.

ال اأمانع يف ال�صفح عنه يا »اإلينا« لكن كيف اأخربيني، اأنا مل اأعد اأطيق 	 
�صعوري بالغ�صب جتاه والدي.

ح�صًنا كل واحد منا لديه عيوب ومميزات، ا�صغلي نف�صك بالبحث عن 	 
مميزاته، و�صتت�صاقط عيوبه من ذاكرتك بالتدريج. 

اأين �صاأجد مميزاته؟ اأنا مل اأر منه �صوى الوجه ال�صيئ فقط.	 

هذا ت�صريح جيد يا »يا�صمي«، اأنت بالفعل اختربِت جانًبا واحًدا من 	 
�صخ�صيته، ابحثي عن اجلانب االآخر بني معارفه واأ�صدقائه.

ح�صًنا، اأظن اأن عمتي ت�صتطيع م�صاعدتي يف هذا االأمر.	 

والدي وتخربين  اأن حتدثني عن  ات�صااًل مع عمتي وطلبت منها  اأجريت   
عن حياته، ا�صتقبلت عمتي �صوؤايل بده�صة، وق�صينا الليل كله يف احلديث عن 

والدي.

 والدي كان حلقة يف �صل�صلة طويلة من املعاناة والرتبية اخلاطئة.

 كان جدي يتعمد معاملة والدي بق�صوة حتى ي�صتد عوده فيما بعد، حتى 
اإنه منعه من امل�صاركة يف اللعب مع اأقرانه، وظل يوجه اإليه االإهانات والتوبيخ 
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اأن توّلد لديه �صعور برف�س الذات، وكان دائًما يتهمه بال�صعف والف�صل،  اإىل 
ا�صتمرت هذه املعاملة حتى مرحلة �صبابه.

بوالدتي  والتقى  اخلارج،  يف  بالدرا�صة  جدي  ق�صوة  من  والدي  هرب   
و�صعيف  مدمًرا  اإن�صاًنا  وقتها  كان  نف�صه،  مع  الت�صالح  على  و�صاعدته 
النف�صية،  ال�صغوط  ويهرب من مواجهة  العتاب  توجيه  يحتمل  ال  ال�صخ�صية، 

اإىل جانب افتقاره للثقة بالنف�س.

نحن  والرف�س،  املعاملة  �صوء  من  املتوا�صلة  ال�صل�صلة  هذه  من  املفر  اأين   
اخلوف  �صعار  حتت  اأطفالنا  على  ومنار�صه  اخلاطئة  الرتبية  اأ�صلوب  نتوارث 
الذي  الدب  ن�صبه  نحن  يدمرهم،  اخلوف  هذا  لكن  بحزم،  وتربيتهم  عليهم 

قتل �صاحبه.

 اأ�صلحت والدتي ما اأف�صده جدي بحنانها وحمبتها ال�صادقة لوالدي، اأنهى 
والدي درا�صته بتفوق وبداأ ممار�صة حياته العملية، حتت رعاية والدتي ودعمها 

الدائم وحقق جناًحا و�صهرة يف جماله.

 كانت االأو�صاع م�صتقرة وت�صري على نحو جيد، لكن وفاة والدتي اأدت اإىل 
انهيار والدي، مل يقو على حتمل �صدمة رحيلها وظل حزيًنا على فراقها حتى 

مات.

 اأنا ال األومه على حمبته لها بهذا ال�صكل، �صخ�س حمطم تعود على االإهانة 
لو  و�صينهار  باحلب  نحوه  متتد  يد  اأول  �صيع�صق  حتًما  �صغره  منذ  والرف�س 

فقدها.

اأخرى،  زاوية  من  االأمر  اأرى  بداأت  والدي،  جتاه  بالغ�صب  �صعوري  اهتز   
ب�صكل  والدتي، لكن هو مل يرف�صني  والدي رف�س وجودي الأنه يذكره برحيل 

مبا�صر على اأ�صا�س اأين ابنته.

 ذكرتني معاناة والدي بعد رحيل حمبوبته بخاطرة:
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له عامان ال يبكي ومل اأ�صهد له دمعة.

ولكن حينما غابت تناثر مل اأطق جمعه!

له عامان اإن �صحكت يعطر �صوتها �صمعه.

فليت اهلل يع�صمه من الُفرقة غزت �صدعه..

 ا�صتيقظ »اإياد« فزًعا وراح ي�صرخ ويبكي، حملته على كتفي وعانقته واأنا 
اأتلو القراآن كما كانت عمتي تفعل معي، وعاد اإىل النوم من جديد داخل ذراعي، 
�صعور رائع اأن تنام وهناك يد �صغرية تطوق عنقك، عناق »اإياد« منحني �صعور 

بال�صالم والهدوء وجعلني اأغفو �صريًعا.

الذي  ما  الأرى  فزعة  نه�صت  اخلارج،  يف  »اإياد«  �صياح  على  ا�صتيقظت   
اأ�صابه، وجدت »كرمي« يلهو مع »اإياد« ويرفعه عالًيا واالأخري ي�صيح يف �صرور 

ومرح.

 اأفقت من فزعي ووقفت اأراقب �صعادة »كرمي« وهو يلهو مع ال�صغري، كان 
�صعور االألفة بينهما متبادل كاالأب وابنه. 

 بادرتهما:

�صباح اخلري اأيها املزعجان. 	 

رد »اإياد« يف تلعثم طفويل: 

�صباح اخلري »اأ�صمي«.	 

 ورك�س نحوي، رفعته عن االأر�س وقبلته وذهبنا اإىل احلمام ن�صتعد ل�صباح 
يوم جديد، مل يتوقف »اإياد« عن احلركة على مدار الطريق وراح يتمايل على 

اأنغام مو�صيقى العود مثلما اأفعل، و�صلنا اإىل املوؤ�ص�صة.
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 مل حت�صر »رفيف« وذهبت اإىل حمل العم »را�صد« مبا�صرًة لالنتهاء من 
اإعداد الطعام مع »كرمي«، اأدرت مو�صيقى ووا�صلت اللهو والرق�س اأنا و»اإياد« 

ودخل »يو�صف« املكتب دون اأن ننتبه.

اإحم اإحم.	 

 التفت اإليه واأنا يف قمة خجلي، ليت االأر�س تن�صق وتبتلعني، رفعت خ�صالت 
�صعري اأعلى راأ�صي بعد اأن تناثرت على كتفي ووجهي من جراء القفز والرق�س 
ا طوياًل وبنطال جينز، وتركت  اأرتدي قمي�صً ثيابي، كنت  »اإياد«، وعدلت  مع 

ثياب احلفل يف غرفة تبديل املالب�س، اإىل حني اقرتاب موعد احلفلة.

بادرين »يو�صف«: 

�صبـاح اخلري يا اأ�صتاذة.	 

�صباح اخلري يا دكتور.	 

كيف حالك اأنت و»اإياد« بالطبع اأزعجك ببكائه طوال الليل.	 

واأيقظاين 	  اإىل »كرمي«  ا�صتيقظ ذهب  العك�س ظل هادًئا وعندما  على 
ب�صوت مرحهما ال�صاخب.

عليكما 	  تعود  اأنه  يبدو  »رفيف«،  غياب  على  ي�صرب  ال  »اإياد«  غريبة، 
�صريًعا.

هذه 	  خالل  جًدا  به  تعلق  و»كرمي«  �صباح،  كل  روؤيته  اعتدت  ا  اأي�صً اأنا 
الفرتة الق�صرية.

ح�صًنا، م�صتعدة للحفلة؟	 

اأحاول اأن اأمتالك نف�صي يا دكتور �صاألقى حتفي ب�صبب نوبات االنفعال 	 
التي اأعاين منها.
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اهداأي يا اأ�صتاذة �صتمر الليلة على خري وبنجاح اأ�صمن لك هذا.	 

العرائ�س، 	  م�صرح  لعر�س  لال�صتعداد  و»اإياد«  اأنت  اذهب  ح�صًنا، 
�صاأنتظركما يف �صالة احلفل.

 هاتفت »كرمي« لالطمئنان على اإعداد الطعام، اأخربين اأنهم يف الطريق 
اإىل املوؤ�ص�صة لبدء جتهيز الطاوالت، واجتهت بعدها اإىل �صالة احلفل، بحثت 

عن »جا�صر«.

هل اأنت م�صتعد يا »جا�صر«؟	 

نعم يا »يا�صمي«، وحفظت احلوار الذي �صاأوؤديه جيًدا.	 

امل�صرح؟ 	  خ�صبة  على  وقوفك  واأماكن  خطواتك  مو�صع  حفظت  هل 
�صتنك�صر عظامي لو �صقطت من هذا االرتفاع.

اطمئني �صاأقف اأ�صفل منك واألتقطك يف حال انزالقك، اأال تثقني يف يا 	 
»يا�صمي«؟ 

اأنا اأجازف بالقفز يف الهواء الأنني 	  الثقة اأمر مفروغ منه يا »جا�صر«، 
اأثق اأنك �صتلتقطني اإذا اختل توازين.

ح�صًنا ال داعي اإىل القلق اهداأي، �صاأذهب الأرى باقي املجموعة االآن.	 

 جل�صت اأراقب حلقات احلديد املثبتة على علو �صاهق ورحت اأتخيل اأن يدي 
اأفلتت احللقة وطار ج�صدي يف الهواء و�صقطت مه�صمة، كدت اأبكي من هلعي.

احلفل  و�صيبداأ  الفقرات  ترتيب  اأبدلوا  اأنهم  واأخربين  »يو�صف«  ح�صر   
بالعر�س امل�صرحي اأواًل، يليه فقرة امل�صابقات وبعدها عر�س العرائ�س.

ح�صًنا يا دكتور.	 
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ماذا تنتظرين اإًذا يا اأ�صتاذة! احلفل بداأ اذهبي واأبديل ثيابك �صيبداأ 	 
العر�س بعد دقائق.

 اجتهت اإىل غرفة تبديل الثياب وارتديت ف�صتاًنا ق�صرًيا باللون االأبي�س 
تزينه اأجنحة بي�صاء غطت اأ�صفل عنقي وظهري.

 بداأ العر�س وراح ج�صدي يرجتف واأنا اأراقب احل�صور من خلف ال�صتار، 
لالإ�صراف  »رفيف«  اإىل جانب  »كرمي«  ووقف  االأول،  ال�صف  جل�صت عمتي يف 

على توزيع الطعام اأثناء احلفلة.

لكن اأين ذهب »يو�صف«؟! 	 

الكل  يا جنمة احلفل  ت�صجعي  »يو�صف«:  الرد من اخللف، هم�س   جاءين 
يرتقب ظهورك.

 اأدت »�صاندي« دورها برباعة اأظهرت موهبتها العفوية يف التمثيل، واندمج 
»�صيف« يف اأداء دوره وتخلى عن خجله، فيما كان »جا�صر« يرتقب م�صهد دخويل 

وهو يرمقني يف ت�صجيع.

 وجاءت حلظة اعتالئي خ�صبة امل�صرح، �صاراالأمر على نحو جيد يف بداية 
امل�صهد واأدى »جا�صر« دوره برباعة، حان وقت اأ�صعب م�صهد يف العر�س، حلظة 

قفزي من فوق الدرج املرتفع وتعلقي يف اإحدى احللقات احلديدية املفرغة.

املعلقة  احللقات  بني  بج�صدي  اأقفز  واأنا  مه�صمة  �صاأ�صقط  اأنني  �صعرت   
مبوازاتي  مي�صي  وهو  عني  عينيه  »جا�صر«  يرفع  مل  امل�صرح،  خ�صبة  بطول 
ال�صالة  امل�صرحي، �صجت  العر�س  ختام  هو  القفز  م�صهد  كان  امل�صرح،  على 

بالت�صفيق وال�صياح.
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يف  وحياين  »يو�صف«  جاء  اأرجتف،  واأنا  املالب�س  تبديل  غرفة  اإىل  عدت   
انبهار على اأدائي، كنت اأحتدث ب�صعوبة جراء ال�صغط النف�صي الذي عاي�صته 

ب�صبب وجودي حتت اأنظار مئات االأ�صخا�س الغرباء.

هيا بديل ثيابك دقائق ويبداأ عر�س م�صرح العرائ�س، �صاأذهب الأ�صتعد 	 
اأنا و»اإياد«.

 انتهى عر�س م�صرح العرائ�س بنجاح وحاز على اإعجاب االأطفال املوجودين، 
وختمناه برق�صة مع »اإياد« وبع�س االأطفال الذين التفوا حولنا يف فرح.

 عدت اإىل غرفة املالب�س وارتديت ف�صتاًنا ق�صرًيا باللون االأ�صود املنتف�س، 
باأكمام مرتفعة ومزينة بالدانتيل، وارتدى »يو�صف« بدلة �صبابية، جل�س »اإياد« 

اإىل جوار عمتي.

 انتهت امل�صابقة التي اأعدها »يو�صف« وقام بتقدميها.

 جاء »يو�صف« اإىل غرفة املالب�س وقرع الباب بنفاد �صرب بعد اأن رف�صت 
اخلروج اأثناء عر�س الفيلم الت�صجيلي اخلا�س بي.

اإىل 	  عنوة  واأحملك  اأدخل  اأن  اإىل  ت�صطريني  وال  »يا�صمي«  يا  اخرجي 
خ�صبة العر�س.

لن جتروؤ على فعلها.	 

 اقتحم »يو�صف« الغرفة وهو يهم�س يف حتٍد:

ال تختربي �صربي يا »يا�صمي«، هيا انه�صي.	 

اإىل  وعدنا  مرغمة  نه�صت  تهديده،  يف  ميزح  ال  اأنه  نظراته  يل  اأكدت   
احلفلة.
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احل�صور  اإعجاب  واأثرت  رائعة  اأنت  ويهم�س:  ت�صجيع،  يف  يرمقني  ظل   
باأدائك العبقري، واالآن �صتثريين ده�صتهم وانبهارهم باإجنازك.

 بداأ عر�س الفيلم وانتابتني حالة هلع من االأ�صواء ومن اأعني احل�صور التي 
راحت تتفح�صني، حاولت اأن اأختبئ خلف »يو�صف« لكن مل اأفلح.

احلفلة  غادرت  العر�س،  نهاية  يف  والهتاف  بالت�صفيق  ال�صالة  �صجت   
م�صرعًة وانطلقت اأعدو اإىل اخلارج، مل اأعد اأقوى على حتمل الزحام وعيون 

االأغراب املرتب�صة بي.

على  واأ�صر  »يو�صف«  بي  حلق  انهيار،  حالة  يف  واأنا  �صيارتي  اإىل  و�صلت   
الركوب معي يف ال�صيارة.

اتركي يل مقعد ال�صائق يا »يا�صمي«، فحالتك ال ت�صمح بالقيادة.	 

ال، اأنا اأجيد القيادة يف اأي وقت. 	 

 هتفت بها يف حنق وانطلقت بال�صيارة ومل اأنتظر اأن يغلق »يو�صف« الباب 
املجاور له، جتنب »يو�صف« احلديث معي اأثناء انهياري.

 توقفت بعد فرتة على جانب الطريق ودخلت يف نوبة بكاٍء ونحيب بعد اأن 
ق�صيت �صاعات حتت �صغط نف�صي رهيب جعلني اأفقد ال�صيطرة على نف�صي، 

يبدو اأنني مل اأُ�صف بعد من الرهاب االجتماعي. 

 بادرين يو�صف:

اأنت رائعة يا »يا�صمي« بذلِت جمهوًدا جباًرا اليوم وواجهِت خماوفك 	 
بقوة، ما راأيك اأن نعود اإىل املكتب االآن وجنمع اأغرا�صنا ونن�صرف.

ح�صًنا يا »د/ يو�صف«، هل ما زلت ترغب يف القيادة اأنا منهكة؟	 
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اإىل  وعدت  حقيبتي  اأح�صرت  املكتب،  اإىل  وعدنا  القيادة  »يو�صف«  توىل   
ال�صيارة واأ�صر »يو�صف« اأن يعود بي اإىل منزيل.

 و�صلت اإىل �صقتي بعد يوٍم �صاق و�صغط ع�صبي ال يحتمل، وعاد »يو�صف« 
اإىل املوؤ�ص�صة.

v
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     »يــــــــــــــوســــــــــف«:

على  احلفل  اأو�صك  املوؤ�ص�صة،  اإىل  وعدت  منزلها  اأ�صفل  »يا�صمي«  ودعت 
تكرمي  اأجل  امل�صرح من  اإىل خ�صبة  و»د/ حممد«  روفان«  »اأ/  نهايته، �صعدت 

اأبطال العر�س امل�صرحي وتوزيع اجلوائز على الفائزين يف امل�صابقة.

 كان اجلميع يبحث عن »يا�صمي« لتكرميها على تنظيم احلفل وعلى اأدائها 
املبهر يف العر�س امل�صرحي، غيابها املفاجئ اأده�س اجلميع. 

 غادرت املوؤ�ص�صة وو�صلت اإىل منزيل، ودعت »رفيف« واجتهت اإىل غرفتي.

 كنت متعًبا ويف حالة يرثى لها، انهيار »يا�صمي« وبكاوؤها فاق قدرتي على 
�صمها  عن  نف�صي  منعت  االأمان،  عن  تبحث  مذعورة  كطفلة  بدت  االحتمال، 

واحتوائها ب�صعوبٍة، كل دمعة �صالت منها اأوجعتني ومزقت قلبي.

عجل  اهلل  يا  ال�صكل،  بهذا  حزينة  روؤياك  اأطيق  اأعد  مل  »حوريتي«  يا  اآٍه   
بالو�صال والبوح. 

 تناولت اأقرا�س املهدئ ومنت بعد تعب وتفكري طويل يف اإيجاد حل.

 اأيقظتني طرقات »رفيف« يف ال�صباح.

�صباح اخلري يا »يو�صف« هل ما زلت نائًما؟	 

تف�صلي يا »رفيف«.	 

مَل مل ت�صتيقظ مبكًرا كعادتك؟	 





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

كنت اأعاين من االأرق طوال الليل.	 

 انهالت علّي اأ�صئلة »رفيف«:

ماذا حدث باالأم�س يا »يو�صف« واأين ذهبت اأنت و»يا�صمي«؟	 

اأ�صابتها نوبة هلع وانهارت نتيجة ال�صغط النف�صي الذي تعر�صت له.	 

ما 	  لكن  امل�صرحي،  العر�س  قبل  وا�صًحا  القلق  عليها  ظهر  لقد  نعم 
ال�صبب يف هذا؟

»يا�صمي« تعاين من الرهاب االجتماعي يا »رفيف«.	 

وماذا حدث بعد ذهابكما؟	 

حلقت بها يف ال�صيارة بعد اأن تركت احلفل، وظلت ت�صري بال�صوارع وهي 	 
يف حالة ال وعي بني نحيبها و�صرخاتها.

حالتها تبدو �صعبة للغاية، لكن مَل مل تهدئها يا »يو�صف«؟	 

اللحظة، 	  االحتواء يف هذه  اإىل  تفتقد  كانت  »رفيف« هي  يا  كيف هذا 
وهذا االأمر لي�س بيدي.

وماذا فعلت اإًذا؟ 	 

تركتها حتى هداأت، وعـدنا للموؤ�ص�صة، اأح�صرت حقيبتها وعدت بها اإىل 	 
منزلها، وعدت اإليك بعد ذلك.

م�صكينة هذه الفتاة لقد عانت كثرًيا.	 

نعم اأعرف هذا جيًدا، لكن لي�س باإمكاين م�صاعدتها ومل اأعد اأقوى على 	 
حتمل �صعوري نحوها بالعجز.
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اأعانك اهلل يا اأخي.	 

اأفكر يف ترك املوؤ�ص�صة يا »رفيف«.	 

كيف �صترتك »حور« بعد اأن وجدتها يا »يو�صف«؟	 

مل يعد قلبي يقوى على كتمان حبها.	 

كيف تتخلى عنها يا »يو�صف«؟	 

فقدت 	  معها،  ب�صري  غ�س  على  اأقوى  اأعد  مل  »رفيف«  يا  ب�صر  اأنا 
ال�صيطرة على لهفتي و�صوقي اإليها، قربي من »حور« اأ�صبح خطاأ. 

اأنا اأعلم مقدار حبك لها يا »يو�صف« لكن هروبك لي�س حاًل.	 

ومن اأين �صياأتي احلل! لو حتدثت معها ب�صراحة �صتهرب مني، وقلبي 	 
لن يحتمل الكتمان اأكرث من هذا.

مَل ال جترب اأن تتحدث معها دون م�صارحتها عما تعرفه؟	 

»يا�صمي« تعاين من عقدة اخلوف من الرف�س ومن فقدان االآخرين، 	 
�صرتف�صني يا »رفيف« خوًفا من اأن اأتخلى عنها.

يا اهلل وما العمل، ق�صتكما معقدة يا »يو�صف«.	 

ال اأعرف يا »رفيف« وجودي معها يحرق قلبي.	 

اأنت �صتبا�صر العمل مبكتبك يف بداية االأ�صبوع، األي�س كذلك؟	 

نعم يا »رفيف«.	 

هذا يعني اأنك لن تراها كثرًيا بعد ذلك.	 

نعم واأتوقع اأن تتجنب التعامل معي بعد ما حدث باالأم�س.	 
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ح�صًنا، اأعتقد الو�صع �صي�صبح اأف�صل بينكما هكذا. 	 

اأمتنى هذا.	 

بدل ثيابك يا »يو�صف« واحلق بي لنتناول الفطور.	 

v
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     »يــــــــــــــاسمي«:

 اجتهت اإىل غرفتي وعادت يل نوبة االنهيار من جديد، ق�صيت ليلتي بني 
النحيب والدموع، ما حدث معي اليوم فاق احتمايل، وروؤية »يو�صف« يل بعد 

احلفل زادت من حدة انهياري، �صيظن االآن اأنني �صعيفة.

 مل اأعد اأقوى على االحتمال اأكرث من هذا، اأحتاج لوجود �صخ�س اأثق به 
واأتخلى معه عن كتماين، لكن كيف �صاأتاأكد من اأنه لن يرتكني؟

 لكنهـا طـفـلة عنيدة تـاأبى اإال اأن تلعق جـرحهـا بنف�صها ومت�صي كـاأنها مل 
بحـاجتهـا  �صًرا  ولو  تبـوح  اأن  اأنوثتهـا  بكـربيـاء  ترف�س  قبل،  من  االأمل  تخترب 
وال  يخـذلهـا  فـال  اأمـامـه  وتنك�صـر  اإليه  ت�صتنـد  منهـا  اأقوى  رفيق  اإىل  امل�صنيـة 

ي�صتغـل حـاجتهـا!

 جفاين النوم طوال الليل واجتهت يف ال�صباح اإىل املطبخ، اأعددت كوًبا من 
اأر�صلت ر�صالة اإىل »اإلينا« على الربيد االإلكرتوين  القهوة وعدت اإىل غرفتي، 

وحتدثنا.

واجهتني نوبة هلع �صديدة يا »اإلينا«.	 

ماذا حدث يا »يا�صمي«؟	 

تعر�صت اإىل �صغط ع�صبي يف العمل ب�صبب ظهوري يف حفلة وتواجدي 	 
حتت االأنظار.

اأمل تتحرري بعد من الرهاب االجتماعي يا »يا�صمي«؟	 
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ال يا »اإلينا« وال اأعرف ماذا اأفعل؟	 

هذا يعني اأن لديك �صعوًرا داخلًيا برف�س الذات وعدم اال�صتحقاق يا 	 
»يا�صمي« واجهي نف�صك وتقبليها.

ح�صًنا يا »اإلينا«.	 

 اأغلقت الربيد االإلكرتوين ودلفت اإىل �صفحة التوا�صل االجتماعي.

باقت�صاب،  اأجبتها  حايل،  على  فيها  تطمئن  »رفيف«  من  ر�صالة  وجدت   
حا�صوبي،  اأغلقت  اجلماعية،  املحادثة  داخل  احلديث  يف  امل�صاركة  وجتاهلت 

وذهبت اإىل غرفة اال�صتقبال.

	 �صباح اخلري يا »رويف«.

�صباح اخلري.	 

كيف حالك؟	 

هل 	  الهواء!  يف  قفز  »يا�صمي«  يا  باالأم�س  فعلته  الذي  ما  هلل..  احلمد 
فقدت عقلك بالكامل يا ابنة اأخي، متى مت ت�صوير هذا الفيلم؟

اأدائه 	  على  تدربت  م�صرحًيا  ا  عر�صً هذا  كان  عمتي  يا  عقلي  اأفقد  مل 
جيًدا قبل اأن اأوؤديه، والفيلم مت اإنتاجه عندما كنت يف لندن.

لقد  املوؤ�ص�صة،  يف  امل�صلوبة  مكانتي  اأ�صرتد  حتى  عر�صه  اإىل  وا�صطررت   
فا�س بي الكيل على مدار عامني واأنا اأحتمل �صخافات جمل�س االإدارة وتقليلهم 

من �صاأين، هذه هي طريقتي يف الرد على �صخرية وا�صتهزاء اجلميع.

�صباح اخلري جميًعا، مَل يعلو �صراخك يا »يا�صمي«!	 

عمتي ت�صمي جمهودي وتعبي فقدان عقل يا »كرمي«.	 
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ده�صة جميع 	  واأثرت  اأذهلِتني  لقد  »يا�صمي«  يا  رائعة  كنت  هذا!  كيف 
احل�صور.

واأنا 	  هلًعا  اأموت  كدت  »كرمي«؟  يا  اجلنون  هذا  على  ت�صجعها  هل 
اأ�صاهدها تقفز يف الهواء مثل البهلوانات.

اأبهرنا 	  »يا�صمي«  وجناح  خري  على  احلفل  مر  لقد  »رويف«  يا  اهداأي 
جميًعا.

�صاأذهب الإعداد الفطور، افعلي ما يحلو لك يا »يا�صمي« اإىل اأن تنك�صر 	 
عظامك اأو تتحطم رقبتك.

 ختمت عمتي هجومها بهذه اجلملة وذهبت اإىل املطبخ يف وجوم، وتعمدت 
اأن تتجاهل احلديث معي على مدار االأيام التالية. 

 ق�صيت عطلتي داخل الغرفة مع دفرتي وذكريات املا�صي.

 عدت اإىل حياتي داخل املوؤ�ص�صة، بداأ »جو« حديثه هذه اجلل�صة بـ�صوؤال:

كيف تتخل�س من �صعور الرف�س؟	 

 اأ�صابنا الوجوم وال�صمت، وا�صل »جو« حديثه:

تعزيز الثقة بالنف�س ي�صاعد على التخل�س من �صعور الرف�س، اأريد من 	 
كل واحد منكم اأن يخربين بال�صفات االإيجابية التي يراها يف نف�صه.

 اأجاب اجلميع، وعندما جاء دوري احرتت هل اأخربه عن اإيجابيات »حور« 
اأم »يا�صمي«، قررت اأن اأذكر ال�صفات التي اأراها يف نف�صي االآن، املثابرة، قوة 

التحمل، ال�صرب.

 وا�صل »جو« حديثه:
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ال�صفات 	  من  يخلو  اإن�صان  يوجد  وال  املميزات  اإىل  نفتقر  ال  نحن  اإًذا 
ونعطيها  ونغذيها  ال�صلبية  ال�صفات  على  نركز  نحن  لكن  االإيجابية، 
ن�صعر  ولهذا  االإيجابية  �صفاتنا  نن�صى  املقابل  ويف  باالهتمام،  �صعوًرا 

بعدم اال�صتحقاق.

 اتفقنا يف املرة ال�صابقة اأن �صعور عدم اال�صتحقاق يجذب �صعور الرف�س، 
وعرفنا االآن كيف بداأ �صعور الرف�س، بقي اأن نعرف عالجه.

 عملية تعديل ال�صلوك تتطلب ال�صرب واملثابرة، هل لديكم اال�صتعداد لهذا؟ 

 علت اأ�صوات احلا�صرين يف حما�س: نعم.

هذه هي اخلطوة االأوىل و�صنقوم بها عند بداية اال�صتيقاظ من النوم.	 

 �صتبداأ يومك بالتفكري يف �صفة اإيجابية موجودة لديك، وبعدها �صتتحدث 
عنها مع نف�صك ب�صوت عاٍل ومتدح نف�صك على امتالك هذه ال�صفة.

 هذه اخلطوة �صتجعل �صعورك بعدم اال�صتحقاق يتزعزع بالتدريج اإىل اأن 
ينتهي، واظب على دعم نف�صك وحتدث معها باإيجابية وامدحها على كل فعل 
تقوم به حتى لو بدا ب�صيًطا اأو غري ملحوظ، مثال: اإذا نه�صت من النوم ورتبت 

فرا�صك فهذا يعد فعاًل جيًدا ي�صتحق املدح.

 اخلطوة الثانية: ابداأ بجذب التقدير والثناء من اخلارج، اإذا راأيت اإن�صاًنا 
عن  ا�صاأل  العون،  يد  اإليه  مد  امل�صاعدة  يحتاج  ا  �صخ�صً اأو  ال�صن  يف  كبرًيا 
ال�صفات  عن  ابحث  مثاًل،  الثياب  انتقائهم  طريقة  على  وامدحهم  جريانك 
تعامل  اأن  تنتظر  وال  عليها  وامدحهم  بك  املحيطني  االأ�صخا�س  يف  االإيجابية 

باملثل، اخلق �صعوًرا باالألفة مع من حولك.

عليك  مدحتهم  من  �صعور  و�صينعك�س  الطيبة  للكلمات  نحتاج  جميعنا   
مب�صاعر اإيجابية، االأفعال االإيجابية ينتج عنها �صعور اإيجابي، وهذا �صي�صعك 
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بعدم  ال�صلبي  ال�صعور  من  التخل�س  يف  ت�صاعدك  اإيجابية  دائرة  داخل 
اال�صتحقاق.

 اخلطوة االأخرية: ابحث عن ال�صفات االإيجابية التي تفتقدها واكت�صبها. 
مثال:

 اأنت حتب �صفة الثقة يف النف�س وتفتقدها، اح�صل عليها من خالل مدح 
عنهم  وا�صاأل  حولك  مبن  اهتم  باالآخرين  ال�صعور  تفتقد  واالآخرين،  نف�صك 
دون انتظار مقابل، �صاهم يف القيام باالأعمال التطوعية �صيجعلك هذا ت�صعر 

باأهمية وجودك و�صيمنحك دوًرا هاًما يف حميطك.

 تذكر دائًما اأن املثابرة واملواظبة هي اأ�صا�س تعديل ال�صلوك. 

 بقي اأن نتحدث عن معوقات التغيري:

 هناك اأمناط �صخ�صية تعوق عملية اجلذب االإيجابي ويجب اأن نتخل�س 
منها اأواًل، حتى ننجح يف التخل�س من �صعور الرف�س.

 اأواًل �صخ�صية ال�صحية اأو دور ال�صهيد:

اإ�صاءة االأهل، تخل�س من   توقف عن ال�صعور باأنك �صحية وتعاين ب�صبب 
اأو  اأطفالك،  اأجل  من  ال�صيئ  حياتك  �صريك  حتمل  على  جمرب  باأنك  ال�صعور 
على  وح�صولك  الوظيفة  يف  بقائك  اأجل  من  العمل  يف  مديرك  اإهانة  حتمل 

الراتب.

اأو  والديك،  اإ�صاءة  ن�صيان  باإمكانك  القرار،  اإن�صان حر لديك حرية  اأنت   
التخلي عن �صريك حياتك ال�صيئ ودون اأن تخ�صر اأبناءك، باإمكانك التخل�س 
من اإهانات مديرك يف العمل بالبحث عن عمل جديد، ابداأ يف تطوير نف�صك، 

�صعور ال�صحية يجذب اأحداًثا ماأ�صاوية ويجعلك ت�صعر بعدم اال�صتحقاق.
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اأو  االآخرين  ل�صت م�صوؤواًل عن حياة  اأنت م�صوؤول عن نف�صك فقط،  انتبه   
ت�صرفاتهم، كل ما متلكه هو توجيه الن�صيحة اإليهم وتدع لهم حرية قبول اأو 
ال�صدة والنقد فياأتي دائًما بنتائج عك�صية، زوجتك لن  اأما  رف�س ن�صيحتك، 
اإذا عاملتها باللني واملحبة بل على العك�س �صتقدر معاملتك، لن  اإليك  ت�صيء 
يفلت زمام اأبنائك لو عاملتهم بالود والرفق على العك�س �صيعملون على ك�صب 

ر�صاك.

اجلذب  عملية  وابداأ  منه  وتخل�س  �صخ�صيتك  منط  وحدد  نف�صك  واجه   
االإيجابي، اأنت ت�صتحق احلب وال�صعادة، ومتتلك قدرة احل�صول على امل�صاعر 

اجليدة، واأراكم املرة القادمة.

 حتدثت مع »اإلينا« بعد انتهاء اجلل�صة ون�صحتني، قائلة: 

تخل�صي يا »يا�صمي« من ال�صعور باأنك �صحية ما فعله والدك وتذكري 	 
ت�صتحقني  اأنت  احلب،  على  احل�صول  وباإمكانك  موجوًدا  يعد  مل  اأنه 

االهتمام واملحبة. 

اأنا توقفت عن اإلقاء اللوم على والدي يا »اإلينا«.	 

جيد يا »يا�صمي« حددي اأهدافك االآن وابداأي يف حتقيقها. 	 

 انتهت العطلة بني العودة اإىل املا�صي والتفكري يف احلا�صر.

العمل،  اإىل  العام اجلديد وذهب معي  اإعداد ميزانية  وافق »كرمي« على   
و�صلنا املكتب وعر�صت على »رفيف« الذهاب معنا اإىل االإ�صكندرية يف نهاية 

االأ�صبوع وق�صاء العطلة هناك فوافقت بحما�س.

 ظهر التجاهل بيني وبني »يو�صف« جلًيا، ومل يعد ياأتي اإىل مكتبي اإال نادًرا، 
وجتنبت مغادرة مكتبي خوًفا من مواجهة املوظفني، ا�صتمر هذا احلال على 
واأمار�س عملي من خالل  واأختبئ يف مكتبي  العمل  اإىل  اأذهب  االأ�صبوع  مدار 

الهاتف.
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االإ�صكندرية يف نف�س موعد احلفل  اإىل  اأن يكون موعد الذهاب   وتعمدت 
املقام للعاملني واملوظفني مبنا�صبة جناح احلفلة ولتكرمي املنظمني وامل�صاركني 

فيها.

 مل يختلف و�صع املنزل عن العمل، كنت اأق�صي النهار يف العمل واأعود يف 
امل�صاء اإىل غرفتي، وجتنبت احلديث مع عمتي منذ هجومها االأخري. 

نهاية  عطلة  وق�صاءه  و»اإياد«  بـ»رفيف«  »كرمي«  اهتمام  اأالحظ  بداأت   
االأ�صبوع يف النادي يف �صحبتهما، كنت اأتابع احلديث الذي يدور يف املحادثة 

اجلماعية دون تعليق.

اأن اأجد  اأمل   تابعت كتابات »يو�صف« عن ال�صالة والقرب من اهلل، على 
فيها ما يجيب عن ت�صاوؤالتي التي باتت حتول بيني وبني العبادات. 

اأو   بداأ �صعور الوحدة والغربة يهاجمني ب�صراوة ومل يعد الهروب بالعمل 
معزولة عن  قوقعة  داخل  وحيدة  اأعي�س  وكاأين  وحدتي،  ينقذين من  التمرين 
اأتعلق به فاأنا مل  اأن  اأخ�صى  العامل، واأ�صبح وجود »يو�صف« يزيد االأمر �صوًءا، 

اأعد اأقوى على الرتكيز يف اأكرث من جبهة.

 ال �صيء يقوى على حمو احلنني املرتاكم بداخلها، ال �صيء يجدي نفًعا مع 
وحدتها الداخلية وعزلتها.

v
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     »يـــوسـف«: 

واأرجعت  اجلماعية،  املحادثة  يف  احلديث  م�صاركتنا  »يا�صمي«  جتنبت 
»رفيف« ال�صبب اإىل ال�صغط الع�صبي الذي عانته »يا�صمي« يف الفرتة املا�صية، 

وخمنت اأنها تعاين من االإرهاق واالإجهاد.

 ق�صينا العطلة يف النادي مع »كرمي« واخلالة »روفان«، وفاحتني »كرمي« يف 
اأمر زواجه من اأختي واأخربين عن ظروفه و�صبب انف�صاله عن زوجته، اأخربته 
اأين �صاأعر�س االأمر عليها، ق�صى »كرمي« الوقت يف اللهو مع »اإياد«، واندجمت 

»رفيف« يف احلديث مع اخلالة »روفان«.

 وان�صغلت يف التفكري بـ»حور«، ترى ماذا تفعل االآن؟! 

 بالطبع ما زالت تعاين من اآثار نوبة الرهاب التي انتابتها، كيف اأ�صارحها 
ب�صعوري جتاهها دون اأن اأخ�صرها، وهي ما زالت تعاين من ما فعله بها »يامن«، 

اأعرف اأن خوفها من التعلق باالأ�صخا�س �صيجعلها تهرب مني. 

منها،  بالزواج  »كرمي«  رغبة  يف  »رفيف«  مع  وحتدثت  املنزل  اإىل  عـدنا   
والحظت ترددها وقلقها على »اإياد« لكن �صجعتها على التفكري يف قبول الزواج.
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 فهو �صاب طيب وخلوق �صيح�صن معاملة اأختي ويعو�س »اإياد« عن حرمانه 
ا �صيعو�س »كرمي«عن حرمانه من نعمة االإجناب،  املبكر من والده، »اإياد« اأي�صً

طلبت »رفيف« مهلة للتفكري يف االأمر واال�صتخارة.

الب�صرية  يهبني  اأن  اهلل  دعوت  »حور«،  يف  التفكري  اإىل  وعدت  تركتها   
الإيجاد حل للزواج منها وذهبت اإىل النوم ا�صتعداًدا ليوم عمل جديد يف الغد.

v
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)الــمــواجــهــة(

    »يــــــــاســمــي«:

يف  العالقة  االأمور  من  وانتهيت  باالإ�صكندرية  املوؤ�ص�صة  فرع  اإىل  ذهبنا   
االإدارة واأجريت اجتماًعا مع مدراء االأق�صام، اتفقنا فيه على نظام �صري العمل 
هذا العام والئحة العمل اجلديدة، وتركت »يو�صف« يتوىل متابعة العمل داخل 

الق�صم النف�صي، اأنهينا العمل وعدنا اإىل ال�صاليه.

 توجهنا اإىل البحر يف �صباح اليوم التايل، ذهب »كرمي« و»اإياد« اإىل حمل 
املثلجات، وجل�صت مع »رفيف« و»يو�صف« على ال�صاطئ.

 قربي من »يو�صف« وجتنبه التعامل معي اأ�صبح اأمًرا موؤملًا ومل اأعد اأقوى 
على منع نف�صي من احلديث معه، توقفت عن التفكري ونزعت معطفي واجتهت 

اإىل البحر رغم اعرتا�صات »رفيف«.

على  انتباهي  ركزت  متالطمة،  واالأمواج  الربودة  �صديدة  املياه  كانت   
ال�صباحة، وابتعدت عن ال�صاطئ وتركت ج�صدي يطفو فوق املاء، غلبني التفكري 

وفقدت ال�صعور باملكان.
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اأننا جنتمع حتت �صقف واحد  اآه لو تعلم يا »يو�صف« �صدة تعلقي بك، لو   
يف احلالل، ال اأريد �صوى روؤياك كل ليلة و�صماع �صوتك العذب، ال اأعرف كيف 
وجلت اإىل قلبي دون ق�صد منك اأو جهد! اأحاديثك الطيبة ومعاملتك الرقيقة 

معي اأذابتني.

 لكن هذا لن يحدث، �صاب مثل »يو�صف« �صيبحث عن فتاة جميلة ومتدينة 
مثله، و�صاأعاين من اجنذابي االأخرق نحوه، كيف �صاأجنو من تعلقي بك؟

لكن  املقاومة  حاولت  املاء،  حتت  ج�صدي  ودفعت  بقوة  االأمواج  �صربتني   
اأ�صيبت �صاقي بالت�صنج ومل اأقو على احلركة، بداأ املاء يجذبني لالأ�صفل، وبدا 
ال�صاطئ بعيًدا للغاية، كيف �صاأجنو! �صحت م�صتنجدة ورحت اأقفز واألوح بيدي 

عالًيا طلًبا للنجدة.

 وبداأت مياه البحر تت�صرب اإىل فمي، ابتلعت كمية كبرية من املياه املاحلة 
وبداأت اأختنق وفقدت القدرة على التنف�س.

 جاءين �صوت »يو�صف« ي�صيح وهو ي�صبح يف اجتاهي:

»حــــور« اأنا قادم اهداأي وادفعي املياه بيديك.	 

 �صعوري باالختناق ذّكرين مبحاولة »يامن« قتلي، واأربكني نداء »يو�صف« 
يل بلقب »حور«، هل عدت اإىل املا�صي؟ 

 اأين اأنا، هل عاد »يامن« ملطاردتي من جديد؟ لن اأقفز من النافذة هذه 
املرة، لن اأعر�س �صاقي لالأذى، �صاأقاوم »يامن« واأدفعه عني، اختلطت ذكريات 

املا�صي باحلا�صر، وفقدت الرتكيز.
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اإىل خارج  »يامن« ف�صربته وقاومته وهو يحملني  »يو�صف« هو  اأن   ظننت 
حالة  من  واأفقت  الواقع  اإىل  لطمته  اأعادتني  وجهي،  على  �صربني  املاء، 

ا�صطراب الذاكرة التي اأ�صابتني.

واأعانتني  برفق،  الرمال  على  وو�صعني  ال�صاطئ  اإىل  »يو�صف«  حملني   
»رفيف« على ارتداء معطفي، لكن مل يتوقف ج�صدي عن االرجتاف من �صدة 
�صعوري بالربد، نزع »يو�صف« معطفه وو�صعه على كتفي وغطى �صعري املبلل 

باملياه.

 بداأت الت�صاوؤالت ت�صرب راأ�صي وهاجمته بغ�صب:

كيف عرفت ا�صم »حور«، من اأنت؟ 	 

اهداأي يا »حور« �صاأو�صح لك االأمر.	 

لن اأهداأ اأخربين االآن، من اأنت؟	 

اأنا Just you يا »حور« حتدثنا على موقع التوا�صل االجتماعي، والتقينا 	 
يف موؤ�ص�صة لندن عدة مرات، اأال تتذكرين دكتور »جو«؟

 اأجلمت الده�صة تفكريي، طبيب موقع التوا�صل هو »جو«، و»جو« هو نف�صه 
»يو�صف« كيف هذا! مَل مل اأتذكره عند روؤيتي له من جديد، رمبا الأين ال اأتـذكـر 

كيف كان يبدو »جو«.

 لكن كيف عرف اأنني »حور«، كيف عرث علّي؟ عاودت مهاجمة »يو�صف« من 
جديد فاأخربين بتفا�صيل ما حدث، واأنه كان يبحث عني، واطلع على دفرتي 

عن طريق �صريحة نقل البيانات واأخربين عن الروؤى التي يراين فيها.
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كل  يعرف  واأ�صبح  اأ�صراري  اقتحم  لقد  يقوله،  ما  يف  التفكري  اأحتمل  مل   
�صيء عني.

موقع  على  حديثنا  بداية  منذ  به،  معجبة  دوًما  كنت  اأين  يعرف  �صار   
االآن  به  العالجية يف لندن، ومعجبة  املوؤ�ص�صة  واأثناء وجودي داخل  التوا�صل، 
اأنتحب ب�صدة، كان االأمر يفوق  اأمامه، انهرت واأنا  يف العمل، اأ�صبحت عارية 

احتمايل.

 �صرخت يف هلع وجزع:

اأريد العودة اإىل غرفتي اأعيدوين اإىل منزيل االآن.	 

 �صمتني »رفيف« اإليها واحتوتني وراحت تربت على راأ�صي يف حنان:

اهداأي يا »يا�صمي« �صنبحث عن »كرمي« ونعود.	 

 مل اأتوقف عن البكاء والنحيب طوال طريق العودة اإىل القاهرة، ودخلت يف 
نوبة حمى وهذيان، و�صلت اإىل منزيل يف حالة يرثى لها من املر�س واالإعياء.

 مل يرتكني »يو�صف« خالل فرتة اإعيائي وبقي معي اإىل اأن حت�صنت حالتي، 
كان  واالإعياء،  احلمى  من  اأيام  بعد  وعيي  ا�صتعدت  عالجي،  على  واأ�صرف 

»يو�صف« يزورين كل يوم حتى تاأكد من �صفائي.

 �صارحني »يو�صف« برغبته يف الزواج مني:

لكن 	  االآن  يّف  تفكرين  اأعرف كيف  يا »حور«،  حمًدا هلل على �صالمتك 
على  التج�ص�س  عادتي  من  لي�س  نف�صي،  عن  الدفاع  فر�صة  اأعطيني 
اأحد  اأنه  ظننت  البداية  يف  �صدفة،  عندي  و�صل  دفرتك  االآخرين، 

ملفات الطالب، بعدها اأدركت ما يحويه ووا�صلت القراءة.
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 مل اأ�صدق اأنك »حور« التي تهاجم نومي وتطارد اأحالمي كل ليلة، »حور« 
التي اأعياين التفتي�س والبحث عنها منذ اأعوام ومل اأقو على ن�صيانها اأو االرتباط 

بغريها.

 كنت اأ�صتمع اإليه دون رد، هل حًقا كان يبحث عني، هل كانت الروؤى تزوره 
مثلي! 

 توقف عن احلديث قلياًل يف انتظار تعليق مني، وعندما مل يجد اأكمل: 

»حور« اأنا اأرغب يف الزواج منك، لن اأحتمل غيابك بعد اليوم، مل اأعد 	 
اأقوى على التحكم يف م�صاعري اأكرث من هذا، لدي حديث طويل اأريد 

البوح به، لكن �صاأنتظر حتى جنتمع يف احلالل.

 فخ جديد ومعاناة جديدة متاًما كما فعل »يامن«، هو ي�صعر بال�صفقة نحوي 
بعد اأن اطلع على اأ�صراري واأدرك حقيقة اجنذابي نحوه.

اأنا ال اأريد �صفقتك يا »يو�صف« و�صكًرا لك على عطفك.	 

عن 	  منعني  ما  هذا  �صفقه!  �صعوري  ت�صمني  به  اأخربتك  ما  كل  بعد 
م�صارحتك من البداية، �صعوري نحوك ال عالقة له مبا يدور يف ذهنك 

االآن يا »حور«، اأنا اأعرف اأن »يامن« جعلك تفقدين الثقة باالآخرين.

 �صكت »يو�صف« قليال واأكمل:

اأنا مل اأتوقف عن التفكري بك يا »حور« منذ اآخر حديث لنا على موقع 	 
تعرف  هي  »رفيف«،  ت�صاأيل  اأن  اإمكانك  ويف  االجتماعي،  التوا�صل 

ق�صتي معك منذ بدايتها.
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هل اأخربت »رفيف« عن دفرتي يا »يو�صف«؟ 	 

 �صاألته يف ا�صتنكار وغ�صب.

هل تن�صتني اإىل ما اأخربك به يا »حور«؟! »رفيف« ال تعرف �صيًئا عن 	 
الدفرت، هي تعرف اأين اأبحث عن فتاة تدعى »حور« من موقع التوا�صل 

االجتماعي واأرغب يف الزواج منها.

ح�صًنا، لو فر�صنا اأن ما تقوله �صحيح.	 

 قاطعني:

اأنا ال اأكذب يا »حور« ولدي ما يثبت �صدق حديثي، كنت اأكتب خواطر 	 
عنك موجودة اإىل االآن على �صفحتي ال�صخ�صية القدمية، لو دلفِت اإىل 
�صفحتي �صتجدينها، كان لدي اأمل اأن تعاودي الظهور وتعريف حقيقة 

�صعوري نحوك، االآن اأنت جتربيني على البوح قبل االأوان.

اأنا اأ�صدقك يا »يو�صف« واأثق بك منذ بداية حديثنا على موقع التوا�صل، 	 
االرتباط  اأعاين من  اأنا  اأو غيابك عني،  اأحتمل وجع فقدك  لن  لكني 

املر�صي باالأ�صخا�س.

اإىل 	  و�صاأبقى  يا »حور«  اأتخلى عنك  اأين لن  واأعدك  االأمر  اأعرف هذا 
جوارك حتى نهاية عمري.

»يو�صف«، لن يقوى قلبي على 	  يا  اأنت ال تعرف قوة م�صاعري جتاهك 
عندما  والدي  مع  حدث  ما  معي  ويتكرر  �صاأتعذب  عني  غيابك  حتمل 

فقد والدتي، اأنا اأ�صعف من اأن اأواجه هذا الوجع �صاحمني.
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املوت اأمر حتمي يا »حور« وتفكريك هذا فيه اعرتا�س على ق�صاء اهلل.	 

غيابك 	  اأحتمل  لن  لكني  »يو�صف«،  يا  اهلل  ق�صاء  على  اأعرت�س  مل  اأنا 
عني.

لن يبتلينا اهلل مبا ال نطيق حتمله واالأعمار بيد اهلل، ورمبا ينتهي عمرك 	 
ا لو حدث وفقدتك، لكني اأثق  قبل اأن ينق�صي عمري �صاأتعذب اأنا اأي�صً
باأن اهلل �صيتغمدين يف رحمته واأن لنا لقاًء اآخر يف اجلنة، اأ�صكرك على 

هذا التفاوؤل يا »حور« اأنت اأقمت جنازتي واأنا على قيد احلياة.

اأقوى على 	  لن  اأنا  اآخر،  اأمر  زال هناك  ما  لكن  »يو�صف«  يا  معك حق 
االإجناب، لدي م�صكلة يف القلب ولن اأحتمل جمهود الو�صع اأو التخدير، 

وال اأرغب يف اإجناب طفل يواجه احلياة وحيًدا بدون والدتـه.

لن اأقبل باأن تعر�صي حياتك للخطر يا »حور« باإمكاين اال�صتغناء عن 	 
االأطفال، يكفيني وجودي بالقرب منك.

بهذه 	  ل�صت  �صاحمني  »يو�صف«  يا  االأطفال  من  حرمانك  اأ�صتطيع  ال 
الدرجة من االأنانية، �صاأحتمل غيابك رمبا نلتقي يف اجلنـة.

دعينا نلتقي االآن ونوؤجل االإجناب اإىل اجلنـة، لن اأحتمل فقدانك بعد 	 
اأن وجدتك، كانت حياتي جحيًما قبل اأن اأعرث عليك يا »حور«.

ال حتملني ما ال اأطيقه يا »يو�صف«.	 

 قلتها وانهرت يف النحيب وفقدت قدرتي على التما�صك.

 ان�صابت دموع »يو�صف« وودعني ورحل.
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 جاءت عمتي وجل�صت اإىل جواري و�صمتني اإليها، وهي تقول:

مَل رف�صت »يو�صف« يا »حور«، ال�صاب يهيم بك حًبا وظل اإىل جوارك 	 
طوال الفرتة املا�صية ورف�س الـذهـاب اإىل عمله.

منذ 	  ومتنيته  هذا  يعرف  وهو  اأع�صقه  اأنا  عمتي،  يا  مرغمة  رف�صته 
اأعوام، لي�س له ذنب يف مر�صي وال يوجد حل، اإما اأن اأحرم »يو�صف« 

من االأطفال اأو اأحرم طفلي من وجودي معه. 

التمرين وال�صهر 	  العمل ويف  واأنت جتهدينه يف  مَل مل تفكري يف قلبك 
كل يوم يا »حور«!

اأ�صتطيع حتمل ذنبي جتاه نف�صي، لكن لن اأطيق حتمل حرمان »يو�صف« 	 
من االأطفال.

فو�صي اأمرك هلل يا »حور« اأنت مل تطلعي على الغيب يا بنيتي.	 

اأنا اآخذ باالأ�صباب وهذا ق�صاء اهلل.	 

ال، هذا هروب، واجهي خماوفك يا »حور« وكفاك هرًبا.	 

هذا لي�س هروًبا، اأنا مل اأعد اأعرف كيف اأر�صيكم يا عمتي. حور وافقي 	 
على اخلطبة من »يامن« ح�صًنا، »حور« اتركي »يامن« وان�صيه ح�صًنا، 
»حور« اإ�صابتك ت�صببت لك بعجز دائم ح�صًنا، »حور« اذهبي للموؤ�ص�صة 
وواجهي عجزك ح�صًنا، »حور« عودي اإىل م�صر ح�صًنا، »حور« ان�صمي 
االأع�صاء  جمل�س  واجهي  »حور«  ح�صًنا،  باملوؤ�ص�صة  معنا  العمل  اإىل 

ورهابك االجتماعي ح�صًنا. 
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 »حور« مل تعد تتحمل املزيد وفعلت كل ما يف و�صعها ولكن ال �صيء ير�صيكم، 
»حــــور«  كـــفـــــى  اأنا،  كما  تتقبلوين  ال  مَل  وال�صخرية  بالرف�س  اأواجه  ودائًما 

تعبت، كفى اتركوين وحيدة اأريد النوم.

 كنت اأحتدث يف انفعال وجنون، تركتني عمتي وغادرت.

 انفجرت يف النحيب والبكاء، حرماين من »يو�صف« يفوق احتمايل، ليتني 
اأجد خمرًجا.

 لو وافقت وتزوجته مع االأيام �صي�صتاق اإىل االأطفال واإما اأن يرتكني ويتزوج 
»يو�صف«  يعي�س  اأو  يتيًما،  طفلي  وي�صبح  باالإجناب  اأقوم  اأو  له،  تنجب  من 

حمروًما من االأطفال ب�صببي.

»يو�صف«  �صفحة  اإىل  ودلفت  حا�صوبي  اأح�صرت  الفرا�س،  غادرت   
اأثناء  املا�صية  الفرتة  يف  يل  الدعاء  عن  يتوقف  مل  اأنه  وجدت  ال�صخ�صية، 

مر�صي حتى على موقع التوا�صل.

 وجدت ر�صالة من »رفيف« ت�صاألني عن حايل و�صحتي واأبلغتني عن رغبتها 
يف املجيء اإىل زيارتي غًدا، رحبت بقدومها واأغلقت حا�صوبي ومنت.

v
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     »يــــــــوســــــــف«:

 اأيام ق�صيتها بجانب »حور« واأنا خائف من فقدانها، والزمتها حالة الهذيان 
طوال فرتة مر�صها، انتظرت اأن ت�صرتد عافيتها، وفاحتتها يف اأمر الزواج مني 

بعد اأن اأخذت موافقة اخلالة »روفان«.

مناق�صتها  وحاولت  مني،  الزواج  رف�س  على  ها  اإ�صرار  �صدمني  لكن   
واإقناعها لكنها انهارت.

»رفيف«  وجاءت  �صقتي  اإىل  و�صلت  �صيئة،  نف�صية  حالة  يف  واأنا  تركتها   
لت�صتطلع االأمر، لكن مل اأقو على احلديث معها، كان االأمل بداخلي يفوق قدرتي 
عن  ت�صدين  وهي  بالعجز،  ي�صيبني  املتوا�صل  »حور«  انهيار  االحتمال،  على 

م�صاعدتها واأ�صبحت ال اأعرف ما احلل معها.

 ال اأعرف كيف �صاأقوى على احلياة بدونك يا مهجتي ليت قلبك يرق على 
حالك وحايل وتتخلني عن الرف�س، قطعت تفكريي وذهبت اإىل �صقة اأختي.

 ا�صتقبلتني »رفيف« وحتدثت معها عن زيارتي اإىل »حور«.

اأهاًل و�صهاًل بالبائ�س، كيف حالك االآن؟	 

احلمد هلل.	 

ما الذي حدث يا »يو�صف«، مَل كل هذا احلزن؟	 

ذهبت اإىل »حور« وعر�صت عليها الزواج مني ورف�صت.	 
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لقد ت�صرعت يا »يو�صف«، ا�صرب عليها حتى تهداأ مما حدث.	 

عودتي 	  على  وافقت  لندن  يف  املوؤ�ص�صة  »رفيف«،  يا  وقت  لدي  لي�س 
واأعطوين مهلة اأ�صبوًعا للذهاب.

مَل ال توؤجل �صفرك يا »يو�صف« اإىل اأن تتعافى »حور«؟	 

�صتنتهي مهلة ت�صجيل ر�صالة الدكتوراه يف االأ�صبوع املقبل.	 

هل هذا يعني اأنك لن ت�صهد خطبتي وزواجي يا »يو�صف«؟	 

�صاأطلب اإجازة من العمل، واأعود قبل موعد زفافك يا »رفيف«.	 

وماذا عن »حور«؟ اأنا اأثق اأنها حتبك.	 

ا اأثق يف هذا وهي تعرف �صعوري نحوها. 	  نعم واأنا اأي�صً

ح�صًنا مَل مل تتحدث معها ب�صراحة وتخربها عن م�صاعرك بو�صوح يا 	 
»يو�صف«؟ 

اأخربتها بالفعل عن حقيقة �صعوري نحوها فتهربت مني ورف�صت.	 

غيابك �صيوؤثر على حالتها يا »يو�صف«، كيف �صترتكها هكذا؟	 

اإىل 	  و�صويل  مبجرد  حلالتها  املتابعة  الطبيبة  مع  �صاأتوا�صل  اطمئني 
لندن.

اأعانك اهلل يا اأخي.	 

ماذا قررت بخ�صو�س زواجك من »كرمي«؟	 

اأرى اأن »كرمي« �صخ�س جيد ومنا�صب، ما راأيك اأنت؟	 





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

هناك 	  اأن  والحظت  ومهذب  طيب  �صاب  »كرمي«  الراأي،  اأوافقك  نعم 
توافًقا بينكما.

ح�صًنا اأخربه مبوافقتي يا »يو�صف«.	 

ال 	  القران،  وعقد  للخطبة  موعًدا  ونحدد  غًدا  معه  �صاأحتدث  ح�صًنا 
حتى  لندن  اإىل  معي  تاأتني  ال  مَل  »رفيف«،  يا  وحيدة  تركك  يف  اأرغب 

يحني موعد زفافك؟

وجتهيزات الزواج يا »يو�صف«، ال تقلق �صاأكون بخري.	 

ح�صًنا، غًدا �صاأمر على املوؤ�ص�صة واأقدم ا�صتقالتي.	 

بالتوفيق يا اأخي، �صاأذهب غًدا اإىل »حور« واأحتدث معها.	 

ح�صًنا، �صاأخلد اإىل النوم االآن.	 

ثيابي وغفوت، ويف  اأبدلت  اإىل �صقتي،  اأنهيت حديثي مع »رفيف« وعدت   
وبعدها  بي،  اخلا�صة  العمل  متعلقات  و�صلمت  املوؤ�ص�صة  اإىل  ذهبت  ال�صباح 
التقيت »كرمي« واأبلغته مبوافقة »رفيف« وحدد معي موعًدا لزيارتنا يف املنزل.

 عدت اإىل املنزل ووجدت »رفيف« حمبطة من اإ�صرار »حور« على الرف�س.

»رفيف«  خطبة  ومتت  »روفان«  اخلالة  ومعه  منزلنا  اإىل  »كرمي«  ح�صر   
الزفاف  تاأجيل  واتفقنا على  القران قبل موعد �صفري،  لعقد  وحددنا موعًدا 

اإىل اأن ينتهي »كرمي« من جتهيزات �صقته.

معها  حتدثت  و»كرمي«،  »رفيف«  قران  عقد  حفل  اإىل  »حور«  ح�صرت   
ثانية  مرة  الزواج  م�صاألة  وفاحتتها يف  ال�صفر،  اإىل  ا�صطراري  واأخربتها عن 

لكنها اأ�صرت على الرف�س وغادرت احلفل مبكًرا.

v
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     »يـــــــاسمـي«:

لل�صرورة،  اإال  غرفتي  اأغادر  اأعد  ومل  العمل  اإىل  الذهاب  عن  انقطعت   
جاءت »رفيف« اإىل زيارتي وب�صرتني بخطبتها من »كرمي«، ودعتني اإىل ح�صور 
عقد القران، وحاولت بعدها اإقناعي بالزواج من »يو�صف« ولكني اأ�صريت على 

الرف�س.

العائلة،  نطاق  ويف  ب�صيطة  حفلة  كانت  »رفيف«،  قران  عقد  اإىل  ذهبت   
فاجاأين »يو�صف« بخرب عودته اإىل لندن واإقامته الدائمة هناك، واأخربين اأنه 
�صينتظر موافقتي ولن يياأ�س، قاومت الر�صوخ اإىل نداء قلبي وغادرت احلفل 

مبكًرا.

مع  احلديث  جتاهلت  »يو�صف«،  عن  �صيًئا  اأعرف  اأن  دون  �صهر  م�صى   
جاءت  بيننا،  دار  حديث  اآخر  منذ  عمتي  مع  اجللو�س  وجتنبت  »رفيف«، 
لكني  احلالة  هذه  من  اخلروج  يف  م�صاعدتي  وحاولت  زيارتي  اإىل  »�صاندي« 

اأجربتها على املغادرة.

اإقناعي  اأتعامل بق�صوة مع اجلميع، نهرت »كرمي« عن حماوالته يف   كنت 
بقبول الزواج من »يو�صف«، ومع هذا مل يياأ�س وحاول اإ�صراكي يف اأمور زواجه، 

لكني رف�صت امل�صاركة يف ترتيبات الزواج وجتاهلت اجلميع.
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اإىل  وجلاأت  املا�صي،  يف  للتفكري  وانقطعت  غرفتي  يف  بالبقاء  التزمت   
»اإلينا« بعد اأن اأرهقني التفكري.

 دلفت اإىل حا�صوبي واأر�صلت اإىل »اإلينا« ر�صالة مطولة اأخربتها فيها بكل 
بالروؤى  و�صارحتها  اللحظة،  االإ�صكندرية حتى هذه  رحلة  منذ  ما حدث معي 
التي كنت اأرى »يو�صف« فيها وبعر�صه الزواج مني وبرف�صي له، واأخربتها عن 

ال�صدف التي جمعت بيننا.

 جاءين ردها واأعادين اإىل وعيي، اأيقظني حديثها من هروب طويل:

يو�صف« 	  »د/  مثل  عظيمة  و�صخ�صية  ممتاًزا  �صاًبا  رف�صت  كيف 
ا�صت�صارتي  وطلب  طويلة  لفرتٍة  عنك  يبحث  ظل  لقد  »يا�صمي«،  يا 
بخ�صو�س الروؤى التي يراك فيها وظن اأنها عار�س نف�صي لكني �صرحت 
له االأمر، واأخربته اأن ما يحدث بينكما ي�صمي تخاطًرا، و�صجعته على 
حماولة الو�صول اإليك وال اأدري مَل رف�صته، كفاك هرًبا من املا�صي يا 

»يا�صمي«، واجهي نف�صك وتقبلي اأخطاءك.

 ال تدعي خماوفك تقف حائاًل بينك وبني احل�صول على ال�صعادة، احلب 
اأنه  املهم  فرتة،  بعد  �صينتهي  اأم  �صي�صتمر  هل  يهم  ال  املجازفة،  ي�صتحق  اأمر 
�صيمنحك ذكريات جميلة تبقى معك، اهتمي باحلا�صر وتوقفي عن القفز اإىل 

امل�صتقبل.

 برنامج التاأهيل النف�صي مل ينجح معك الأنك تهربِت من مواجهة نف�صك، 
واختباأت خلف ا�صم جديد، جناح »يا�صمي« جاء نتيجة امل�صاكل التي واجهتها 
»حور« واملعاناة التي تعر�صت لها، التجارب املوؤملة لها دور يف تغيري �صخ�صية 

االإن�صان، هناك مقولة اأريدك اأن تفكري فيها.
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 »ال ت�صرق الروح اإال من دجى االأمل، هل تزهر االأر�س اإال اإن بكى املطر«، 
اأو مبعنى اآخر: »من رحم املعاناة يولد النجاح«، نحن ب�صر وطبيعي اأن نخطئ، 
ابداأي االآن البحث عن اأخطائك وواجهيها، اأمتنى اأن اأجد ر�صالًة منك تب�صريني 

فيها بتغلبك على خماوفك.

 فكرت طوياًل يف ر�صالة »اإلينا«، اكت�صفت اأنها على حق، بعد طول هرب من 
احلقيقة واملواجهة مع نف�صي اعرتفت اأين تهربت من اأخطاء املا�صي خوًفا من 

�صعوري بالذنب جتاه نف�صي، وهذا اخلوف كلفني كثرًيا.

 كان من املفرت�س اأن نلتقي اأنا و»يو�صف« منذ اأعوام لكن مل اأكن جديرة به، 
فهو �صخ�س اإيجابي واأنا �صخ�صية �صلبية، اختباأت داخل لقب وهمي واأنكرت 
نلتقي  اأن  املمكن  من  كان  االأمل،  من  هرًبا  ال�صابقة  وتنكرت حلياتي  جوهري 
منذ بداية حديثنا على موقع التوا�صل لكني تخليت عنه حينها وهربت، فر�صة 
االرتباط بـ»يو�صف« جاءتني اأكرث من مرة، ومع هذا مل اأتخل عن �صوء ظني يف 
اهلل، وا�صت�صلمت اإىل و�صاو�س نف�صي، وحرمت قلبي بهجة القرب من »يو�صف«.

 �صعوري بعدم اال�صتحقاق كان ال�صبب، ما زالت اآثار معاملة والدي حمفورة 
داخل عقلي الباطن وحاولت »اإلينا« اأن تواجهني بهذا منذ دخويل املوؤ�ص�صة، 

ولكني كنت اأتهرب من االأمر.

اأن اهلل مل يتخل عني منذ   كل ما حدث معي ب�صبب �صوء ظني باهلل، مع 
اإىل  األتفت  ومل  املفقودة،  االأ�صياء  عن  بالبحث  م�صغولة  كنت  لكني  طفولتي، 
ومن  قتلي،  حاول  الذي  »يامن«  من  اهلل  اأجناين  حياتي،  يف  املوجودة  النعم 
»زياد«، واأنقذين من املوت مرتني، وجناين بعدها من االإ�صابة بالعجز الدائم 
بـعمة  واأكرمني  ال�صابق،  اأف�صل من  واأ�صبحت �صحتي  ورد يل عافيتي كاملة، 
ا الذي ظل دائًما  اأي�صً عطوفة اهتمت بي ومل تتخل عني، واأكرمني بـ »كرمي« 

معي وعو�صني به عن وجود اأٍخ اإىل جواري.
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 ورزقني بـ»يو�صف«، �صاب رائع اأي فتاة تتمنى الزواج منه ومع هذا رف�صته، 
حتى »رفيف« �صديقتي املخل�صة مل ت�صلم مني.

اأنه مل  اأنكرت كل هذه النعم الأين ركزت تفكريي على امل�صتقبل رغم  اأنا   
ياأت بعد، رمبا اأموت قبل »يو�صف«، اأو رمبا يرزقني اهلل بطفل رائع ميالأ حياتنا 
بالبهجة، كيف ا�صتطعت تركيز تفكريي على اجلوانب ال�صيئة فقط، وتوقعت 

حدوث االأمور ال�صلبية.

وفقدت  باحلا�صر،  االإح�صا�س  وفقدت  املياه  حو�س  داخل  راأ�صي  دفنت   
التوا�صل مع من حويل، كيف فكرت بهذا ال�صكل وكاأنني اأدعي اأن اهلل �صبحانه 
ال يقدر على منحي اخلري، كيف قطعت حبل الو�صال مع اهلل كل هذه الفرتة، 

وكيف �صاأ�صلح ما اأف�صدته!

غرفتي  من  خرجت  االأمور،  هذه  كل  يف  اأفكر  واأنا  وجل  يف  اأبكي  كنت   
واجتهت اإىل احلمام واغت�صلت وتو�صاأت وعدت اإىل غرفتي لل�صالة. 

قلبي  وخ�صع  جوانحي  �صكنت  ال�صالة،  �صجادة  مع  ت�صاحلت  واأخرًيا   
مع  طويٍل  بوٍح  يف  دمعي  يفي�س  مرة  الأول  ال�صجود،  يف  القرب  معنى  ووجدت 
واأنا  بالزمان واملكان  االإح�صا�س  ال�صجود، فقدت  اأثناء  بالوقت  اأ�صعر  اهلل، مل 

اأناجي اهلل، خرجت من �صالتي وكاأين اأخرى غريي.

 واأخرًيا �صقط احلاجز وغمرتني ال�صكينة، زال كل الوجع الذي ظل ي�صكنني 
الأعوام و�صكن اأملي كاأن مل يكن.

اأح�صرت حا�صوبي ودلفت اإىل �صفحة »يو�صف« ال�صخ�صية ووجدته كتب   
كلماٍت حزينٍة جعلتني اأ�صعر بالذنب جتاهه.
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)واهلل �صج القلب �صوًقا لروؤيـاك، واهلل كوى احلنني اإىل �صوتك نياط قلبي 
فـاأذابه، هلل ما نـزفـه فوؤادي من اأ�صى على غيابـك، ويكفيني اأن اأقول فيك كما 
قال يعقوب عندما ذاق مرارة الغياب »اإمنا اأ�صكو بثي وحزين اإىل اهلل واأعلم 

من اهلل ما ال تعلمون« )86(.

 دخلت اإىل املحادثة اجلماعية واأر�صلت ر�صالة اعتذار اإىل اجلميع: اأعلم 
اأين اأخطاأت بحق اجلميع يف الفرتة املا�صية لكن ال اأملك اإال االعتذار واأمتنى 

اأن تغفر قلوبكم النقية اإ�صاءتي يف حقها.

وترحاب،  بفرح  ا�صتقبلوين  املحادثة،  داخل  اال�صتقبال  ر�صائل  انهالت   
واأر�صل يل »يو�صف« كلمات رائعة.

على قدر املحن تاأتي املنح والعطايا، واالأجر ي�صاعف ملن �صرب، لي�صت 	 
كل املحن ابتالءات يا »حور«.

ملا  املا�صي  يف  معي  حدث  ما  لوال  اأنه  وتاأكدت  »يو�صف«  ر�صالة  قراأت   
متكنت من اإكمال درا�صتي يف لندن بنجاح وحققت االإجناز الذي و�صلت اإليه 
يف  الطالب  مع  التوا�صل  على  قادرة  جعلتني  الرف�س  مع  جتربتي  العمل،  يف 
املوؤ�ص�صة و�صاعدتني على م�صاعدتهم يف العالج والتغيري، وما حققته من جناح 
مع »جا�صر« و»�صاندي« و»�صيف« خري دليل على اأن معاناة االإن�صان ت�صاعده على 

تفهم حاجة االآخرين وجتعله �صبًبا يف م�صاعدتهم.

 اأر�صل يل »يو�صف« على املحادثة اخلا�صة:

يا 	  تغري  تفكريك  اأن  اجلماعية  املحادثة  على  حديثك  من  اأفهم  هل 
»حور«؟
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واأن 	  اأكرب من املنح،  اأن بع�س املنع فيه عطاء  اأدركت  يا »يو�صف«  نعم 
بع�س املحن فيها نعم اأكرث من املنح.

اأنا �صعيد ل�صماع هذا يا »حور«، لكن هل تغري قرارك بخ�صو�س الزواج 	 
مني؟

هل ما زلت ترغب بالزواج مني يا »يو�صف«؟	 

�صي�صلك الرد عند عودتي من اأجل زفاف »رفيف«، كوين بخري حتى 	 
األقاك.

ب�صخ�صية  ال�صباح  يف  ا�صتيقظت  راحة،  يف  وغفوت  النوم  اإىل  ذهبت   
جديدة.

 غادرت غرفتي واجتهت اإىل املطبخ ووجدت عمتي.

�صباح اخلري يا »رويف«.	 

�صباح اخلري يا »يا�صمي« كيف حالك؟	 

ناديني با�صم »حور« يا »رويف«.	 

 نظرت اإيّل بده�صة وهتفت:

هل اأنِت بخري يا ابنة اأخي!	 

نعم يا عمتي بخري، �صاأقوم بدعوة »رفيف« و»كرمي« على الع�صاء.	 

حًقا، اأخربيني ماذا حدث معك يا »حور«؟	 

تعايل معي اإىل غرفة اال�صتقبال و�صاأ�صرح لك كل �صيء.	 
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 غادرنا املطبخ وجل�صنا مًعا، اندجمت مع عمتي يف حديٍث طويل، اأخربتها 
بالتغيري الذي حدث معي، فعانقتني بفرح.

الع�صاء، رحبت »رفيف« بدعوتي  اإىل   هاتفت »كرمي« و»رفيف« ودعوتهما 
اإىل  باحل�صور  »كرمي«  ووعدين  العمل،  من  انتهائها  بعد  باملجيء  ووعدتني 
القاهرة، اجتهت اإىل املطبخ وجهزت الطعام وتفننت يف �صنع احللوى ملعرفتي 

باأن »اإياد« يع�صقها.

 يف امل�صاء و�صلت »رفيف« ومعها »اإياد«.

 ا�صطحبتها اإىل غرفتي ورحت اأ�صاألها عن »يو�صف« واأحواله، عرفت منها 
اأنه يهرب من وجع غيابي بالعمل واملذاكرة، و�صل »كرمي« متاأخًرا.

اإليهم،  وخرجت  �صعري  وغطيت  وطوياًل  ا  ف�صفا�صً ف�صتاًنا  ارتديت   
احت�صنتني »رفيف« وهي تهنئني، واأمطرتني عمتي بالدعوات واملباركة، طلبت 

منهم اأن يبقى االأمر �صًرا بيننا، واأن ال يعرف »يو�صف«. 

 �صاحت »رفيف«: هل هذا يعني اأنك ر�صيِت عن اأخي اأخرًيا؟

 هم�صت يف خجل: قلبي را�ٍس عنه منذ عرفته.

فاجاأتهم  الطاولة،  باإعداد  قمت  املطبخ،  اإىل  واجتهت  منهم  ا�صتاأذنت   
باإتقاين الطهو، عملي يف مطاعم لندن اأفادين.

الزواج وحت�صري  اأغرا�س  م�صاعدتها يف جتهيز  على  »رفيف«  مع  اتفقت   
ال�صحون،  جتمع  اأن  عمتي  واأ�صرت  امل�صاء  يف  اجلميع  غادر  الزوجية،  �صكن 

وتركتني اأخلد اإىل الراحة بعد يوم طويل ق�صيته يف اإعداد الطعام.
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الراحة  تعبري  املراآة والحظت  اأتاأمل وجهي يف  ووقفت  اإىل غرفتي   عدت 
املر�صوم على وجهي رغم اأن اأو�صاعي مل تتغري، ومل يحدث جديد يف حياتي، 
وانعك�س  يتغري جتاه احلياة،  �صعوري  وهذا جعل  تغريت،  لالأمور  نظرتي  لكن 

على نف�صيتي وعلى معاملتي مع االآخرين.

 كنت اأظن اأين اأحتاج اإىل معجزة حتى اأتخل�س من �صعوري بالرف�س جتاه 
نف�صي، كاأن يعجب بي اأحدهم ويتقبلني وميدحني، لكن تغري حايل مبجرد اأن 

تقّبلت اأحداث حياتي و�صخ�صيتي.

اأ�صمع هذه املقولة  اإىل اخلارج، دائًما ما كنت  الداخل  التغيري يكون من   
و�صعرت  خالقي  يف  تفكريي  طريقة  تغريت  االآن،  �صوى  معناها  اأفهم  مل  لكن 
بالر�صا عن كل ما حدث معي �صواء كانت حمنة اأو منحة، كل ما ياأتي من عند 
اهلل خري، �صعرت بالر�صا عن نف�صي حتى يف اأوقات �صعفي وعجزي، الف�صل 

يرجع اإىل كلمات »يو�صف« وحديث »اإلينا«.

 مل يلجاأ »يو�صف« اإىل انتقادي ومل يعاملني بازدراء ب�صبب اآرائي واأفكاري 
لكنه  لل�صالة،  اأدائي  عدم  عن  ي�صاألني  مل  ثيابي،  طريقة  ب�صبب  اأو  ال�صلبية، 
جعلني اأ�صاهد اأثر ال�صالة يف اأفعاله وت�صرفاته، وجعلني اأرى اأثر عالقته مع 
اهلل يف تعامله مع اجلميع، على عك�س »يامن« الذي فر�س االأمر علّي بالق�صوة 

واالإهانة ومل يتقبلني، وجعلني اأرف�س نف�صي واأفقد الثقة يف االآخرين.

 »التقوى ت�صبق احلب«. اأخرًيا فهمت مقولة »رويف«.

اإىل  حتتاج  جاحمة  عاطفة  احلب  غريه،  يوؤذي  ال  التقوى  ميلك  من   
ويت�صببون  م�صاعرهم  على  ال�صيطرة  يفقدون  املتحابني  ومعظم  الرتوي�س، 
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يف اإيذاء بع�صهم البع�س بدون ق�صد، كما فعل »يامن« معي، حبه ورغبته يف 
التملك جعلته يفقد ال�صيطرة على اأفعاله.

 لكن التقوى جتعل االإن�صان ين�صف من يحبه ولو على ح�صاب نف�صه، التقوى 
تهذب القلب وت�صبط امل�صاعر، واحلب يحتاج اإىل وجود املودة والرحمة، حتى 

ي�صتمر وال يت�صبب يف اإيذاء النف�س اأو االآخرين.

 ال بد اإًذا من وجود قوانني اأو قيم عليا نخ�صع لها جميًعا.

 اأخربتني »اإلينا« اأن هذا القانون ي�صمى ال�صمري االجتماعي، وهذا ال�صمري 
يجعل االإن�صان يتورع عن الكذب والغ�س واإيذاء النا�س، ومن هنا ن�صاأت فكرة 

القانون واملحاكم.

 كان »يو�صف« يقول اإن اهلل خلقنا بفطرة �صليمة متيل اإىل اخلري وحتر�س 
عليه، وترف�س ال�صر وتنفر منه.

 نعم ال بد من �صلطة عليا جتعل االإن�صان يحرتمها ويحر�س على اإر�صائها 
من خالل فعل اخلري وجتنب ال�صر، هذه ال�صلطة هي اهلل �صبحانه، حمبة اهلل 

واخلوف منه جتعلنا نرغب يف عمل اخلري وننفر من عمل ال�صر.

 اأحتاج اإىل وجود »يو�صف« معي االآن كي اأخربه بكل ما و�صلت اإليه واأدركته، 
الر�صا  ا�صتوعبت ما كانت تردده دوًما عن  اأين  »اإلينا« عندما تعرف  �صتفرح 

والتقبل.





وزيع
ر والت

ب للنش
صير الكت

ع

اأخ�صى  اأعد  اأنا مل  نعمته،   نه�صت من فرا�صي و�صليت وحمدت اهلل على 
عن  تغنيني  �صبحانه  باهلل  عالقتي  عني،  اجلميع  رحيل  اأو  »يو�صف«  غياب 
اخللق، �صن اهلل �صنة الفراق واملوت حتى نتعود على غياب االآخرين وندرك اأن 

اهلل وحده الباقي ونلجاأ اإليه دوًما.

 اأ�صعر اأين ولدت اليوم من جديد.

v
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     »يـــوســــــــف«:

راحتي  يوؤرق  اإليها  �صوقي  »حور«،  فراق  على  حزين  طويلة  اأياًما  ق�صيت   
مثلي  تتاأمل  اأنها  معرفتي  ويوؤملني  توؤملني،  قلبي  وعلى  نف�صها  على  وق�صوتها 

وتكابر، ماذا اأفعل يف راأ�صك العنيد يا »حور«، ال اأملك �صوى الدعاء.

 ت�صلمت عملي يف لندن وقدمت اأوراق التحاقي باجلامعة، التقيت »اإلينا« 
وعرفت منها تفا�صيل حالة »حور« منذ بدايتها، واأخربتها بامل�صتجدات وطلبت 
مني االنتظار حتى جتد فر�صة منا�صبة للحديث مع »حور«، مل اأتخيل اأن تبداأ 
بحالتها  »اإلينا«  وواجهتها  حدث،  مبا  وت�صارحها  »اإلينا«  مع  احلديث  »حور« 

والأول مرة ت�صتوعب االأمر دون هرب.

 حتدثت مع »حور« عرب موقع التوا�صل االجتماعي وح�صلت على موافقتها 
بالزواج، ورحت اأعد االأيام وال�صاعات على حلظة و�صويل اإىل م�صر، قررت اأن 
اأعقد قراين على »حور« فور عودتي اإىل م�صر، وقبل زفاف »رفيف«، حجزت 
اأردت  عودتي،  موعد  على  اأطلعها  ومل  باأ�صبوع  اأختي  فرح  قبل  العودة  تذكرة 

مفاجاأة »حور« باالأمر.

 و�صلت من املطار اإىل �صقتي، وات�صلت باخلالة »روفان« و�صارحتها برغبتي 
يف عقد قراين على »حور« قبل عودتي، واتفقنا اأن يتم الزفاف يف لندن، واأن 

اأفاجئ »حور« باالأمر.

التي  باخلطة  و�صارحتها  ب�صوق،  وا�صتقبلتني  العمل  من  »رفيف«  عادت   
»حور«  جتهيز  عملية  يف  اأختي  وتطوعت  »روفان«،  اخلالة  مع  عليها  اتفقت 
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واإبعادها عن املنزل حتى تتمكن اخلالة من جتهيز احلفل، اتفقت مع »كرمي« 
على اأن يتوىل اإح�صار املاأذون.

 ويف اليوم املحدد �صار كل �صيء على اأكمل وجه، وعادت »حور« من اخلارج 
ا باللون الوردي. ب�صحبة »رفيف« وهي ترتدي ف�صتاًنا طوياًل وف�صفا�صً

تذهب  درجة  اإىل  فاتنة  اأ�صبحت  اهلل  يا  احلجاب،  بارتدائها  فاجاأتني   
العقل.

ولهفة  �صوق  يف  »حور«  دمعات  �صالت  احلفل،  وبداأنا  ال�صقة  اإىل  دخلت   
عند روؤيتي، راحت عيناي تعانقانها يف هيام، اأفقنا على مزاح »كرمي« ولفت 
انتباهنا اإىل انتظار املاأذون، مت عقد القران، فاجاأتني »حور« بعذوبة �صوتها 

وهي ترتمن بكلمات كتبتها الأجلي.

وكيف ال والقلب بات يتبع القلب، فيك اجلمال كل اجلمال، واحل�صن 	 
منك وال غنى للروح عنك.

 غادرنا ال�صقة وا�صطحبتها اإىل اأ�صفل البناية ودعوتها اإىل ركوب دراجتي 
اإىل  برتدد  »حور«  �صعدت  امللونة،  وال�صرائط  بالورد  زينتها  التي  البخارية 
الدراجة و�صاعدها ف�صتانها الف�صفا�س على اجللو�س يف و�صع مريح، و�صعت 
�صريطة من احلرير على عينيها، فراحت تتذمر وحاولت خلع ال�صريطة لكن 

اأحليت عليها يف البقاء مغم�صة العينني، وانطلقنا.

يدها  احتلت  مني،  االقرتاب  على  اأجربها  حتى  ال�صرعة  زيادة  تعمدت   
يف  اأحلق  اأين  اأ�صعر  كنت  مبالب�صي،  اأناملها  وتعلقت  قلبي  مو�صع  ال�صغرية 
اأبواق  و�صط  بها  وانطلقت  بدفئها،  وحتاوطني  خلفي  جتل�س  وهي  ال�صماء 

ال�صيارات التي راحت حتيينا.
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اإىل  واأده�صتها مبفاجاأتي، عـدنا  اإخبار »حور« عن مكان ذهابنا   رف�صت 
اأن ترفع غطاء راأ�صها، اأخربتها  منزلها وتناولنا طعام الع�صاء وحترجت من 

اأين �صاأ�صرب حتى يجمعنا منزل واحد كي اأتنف�س عبري خ�صالتها ال�صوداء.

التنزه واخلروج،  النهار يف  وال�صعادة نق�صي  الفرح  اأ�صبوًعا من  اأم�صينا   
ونوا�صل احلديث يف امل�صاء، اأغفو على �صوت اأنفا�صها وتنام على �صوتي.

عندما  االأمر  تفهمت  لكنها  عنها،  الدائم  غيابي  من  »رفيف«  تذمرت   
�صاهدت حايل اأنا و»حور«. 

 جاء موعد زفاف اأختي املرتقب، واأ�صريت على اإي�صال »حور« اإىل قاعة 
ا بلون الكرز. العر�س، كانت ترتدي ف�صتاًنا ف�صفا�صً

الزفاف،  حلظة  جاءت  اأن  اإىل  »حور«،  مع  احلديث  يف  الوقت  اأم�صيت   
وغادرنا القاعة وودعنا »رفيف« و»كرمي« وتركناهما اأ�صفل منزلهما اجلديد، 

ا�صطحبت »حور« اإىل �صقتها وودعتها.

 يف �صباح اليوم التايل:

 اأ�صرت »حور« على ا�صطحابي اإىل املطار ب�صيارتها، كان الوداع بيننا موؤملًا، 
مل تتوقف »حور« عن النحيب ومل اأقو على املغادرة، وتدخلت اخلالة »روفان« 
وجذبت »حور« و»اإياد« اإىل اخلارج، عدت اإىل لندن وبداأت اإجراءات اإح�صار 

»حور«، اأ�صتاق اإليها كثرًيا، غيابها عني يذيبني وجًعا.

v
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     »يـــــــاسمي«:

 كنت اأنتظر زفاف »رفيف« و»كرمي« بفارغ ال�صرب حتى يعود »يو�صف« ويقر 
قلبي بروؤياه، وقبل زفاف »رفيف« باأ�صبوع اأ�صرت على ذهابي معها اإىل حمل 
ف�صاتني احلفالت لت�صرتي لوازم زواجها، واأقنعتني ب�صراء ف�صتان الأح�صر به 

زفافها.

يف  وارتديته  لونه،  مع  يتما�صى  حجاب  معه  ا  ف�صفا�صً ف�صتاًنا  ا�صرتيت   
غرفة املالب�س، وخرجت اإىل »رفيف« وجدتها دفعت تكلفة الف�صتان، واأ�صرت 
اأن اأعود معها اإىل املنزل واأنا اأرتدي الف�صتان بحجة اأنها تاأخرت على موعدها 

مع »كرمي«. 

 عدنا اإىل املنزل، وجدت باب ال�صقة يفتح وحده، ت�صمرت يف مكاين واأنا ال 
اأ�صدق عودة »يو�صف«، �صال دمع الفرح من عيني ومتنيت اأن اأعانقه، دفعتني 
وبني  بيني  النظر  وطال  املعلقة،  الزينة  الحظت  ال�صقة،  داخل  اإىل  »رفيف« 

»يو�صف«، كانت عيناه تعانقاين يف لهفة و�صوق ومل اأقو على اإنزال عيني عنه.

 �صاح »كرمي« وهو ينبهنا اإىل وجود املاأذون وانتظاره يف ال�صالون، كل هذا 
واأنا مل اأفق بعد من فرحتي بعودة »يو�صف«، دفعتني »رفيف« اإىل غرفة ال�صالون 
واأجل�صتني عمتي، وبداأت اإجراءات عقد القران واأنا غارقة يف ده�صتي وخجلي، 
وكلت »كرمي« بعقد القران، �صاع �صوتي مني واأنا اأردد �صيغة الزواج، وتلعثمت 

يف خجل واأنا اأحاول التغلب على ارتباكي.
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وهي  »�صاندي«  غمزتني  املكان،  من  اجلميع  وان�صحب  املاأذون  ان�صرف   
تهم�س: اأمل اأتنباأ بزواجكما؟

 وذهبت بعدها ومل يبق �صواي اأنا و»يو�صف«.

اقرتب »يو�صف« مني بلهفة واأحنى راأ�صه ولثم جبيني ب�صوق و�صاألني بعدها: 
هل تقبلني بالبقاء قربي اإىل اآخر العمر؟ 

 وترمنت بكلمات كنت قد كتبتها عندما �صاألني الزواج منه وال اأعرف من 
اأين واتتني اجلراأة الأتغزل به، رفع يدي اإىل ثغره ولثم راحة كفي وهو يهم�س 

بكلمات �صوق اخرتقت خاليا قلبي واأذابتني ع�صًقا. 

اأن 	  اأخرًيا يا »حوري« جمعنا احلالل واأ�صبحت زوجتي وحوريتي، بعد 
عّذبني البحث عنك واأ�صناين رف�صك، لكنك ت�صتحقني كل ما القيته يف 
هواك من عناء و�صوق، اأعاهدك يا مهجة قلبي اأن اأحتويك يف �صدري 
حتى اآخر حلظة يف عمري، واأعدك اأن تتخللي بني ثنايا روحي وت�صكني 

فوؤادي اإىل االأبد يا »حوري«، �صدقت روؤياي وجعلها ربي حًقا.

اأن 	  ا�صتطاع  الذي  الوحيد  الأنك  اأع�صقك  روحي  روح  يا  »يو�صف« 
اأن  دون  اأنا،  كما  تقبلني  الذي  الوحيد  اأنت  نف�صي،  على  ي�صاحلني 
يا  اأحبك  �صاأظل  باأخطائي  تعايرين  اأو  بزيادة ح�صناتي  يوًما  تطالبني 
»يو�صف«  يا  عنك  اهلل  ر�صي  �صدري،  يف  نف�س  اآخر  حتى  القلب  حبة 
واأر�صاك بحق ما اأ�صلحت عالقتي باهلل، اأنت �صكني و�صكناي و�صكينتي 

يا يو�صفي، اأدامك اهلل نعمة يف حياتي.

اأمتالك  مل  والغياب،  الكتمان  من  طويل  عمر  بعد  بالبوح  ل�صاين  انطلق   
نف�صي عن م�صارحته �صعوري.
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الدراجة  ركوب  واأرغمني على  ال�صقة  اإىل خارج  بعدها  »يو�صف«   جذبني 
لالقرتاب  ا�صطرين  مما  م�صرًعا  وانطلق  العينني،  مغم�صة  واأنا  البخارية 
اأ�صتمع اإىل هتاف املارة  اأناملي حول خ�صره، كنت  منه وااللتحام به، �صبكت 

ومباركتهم واإىل اأبواق ال�صيارات حولنا. 

 توقف »يو�صف« و�صاعدين على النزول و�صاندين يف �صعود الدرج، وطلب 
املزين  املوؤ�ص�صة  درج  على  اأقف  نف�صي  وجدت  عيني،  ال�صريطة عن  رفع  مني 
بني  لقاء  اأول  بداأ  هنا  »يو�صف«:  هم�س  ال�صغرية،  والورود  امللونة  بال�صرائط 

الفتاة املجنونة �صليطة الل�صان وعمود االإ�صاءة االأهوج.

 جل�س على ركبتيه وطّوق اإ�صبعي بخامت الزواج ولثم كفي بعدها، اأعطاين 
خامته وو�صعته على اإ�صبعه وهم�س:

اأنت �صلع من �صلوعي نزع عني ق�صًرا واأر�صاين اهلل بعودته، اأنت جرب 	 
اهلل لقلبي يا »حور«.

 غادرنا املوؤ�ص�صة وجذبني من يدي اإىل الدراجة، وهو يهم�س:

اأنا اأدين لك بكوب قهوة ومعجنات قرفة وبرك، هيا لت�صرتدي دينك.	 

 وانطلقنا اإىل حمل العم »را�صد« الذي كان مهيًئا ال�صتقبالنا.

الكوب على  الفانليا، و�صع  بنكهة  القهوة املخفوقة  »يو�صف« كوب  اأح�صر   
فمي، اأخذت ر�صفة من الكوب، وتتبع »يو�صف« مو�صع ثغري وتعمد اأن ي�صرب 
اإىل منزيل وودعني بقبلة  انتهينا وغادرنا، عدنا  اأن  اإىل  منه، ظل يفعل هذا 

على جبيني.
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من  ات�صااًل  ووجدت  غرفتي  اإىل  و�صلت  يغادر،  وهو  ال�صرفة  من  راقبته   
»يو�صف«، ظل يتحدث معي حتى و�صل اإىل �صقته، حتدثت معه اإىل اأن غلبني 

النوم، وغفوت على �صوته العذب.

 اأفقت يف ال�صباح ووجدت »يو�صف« خارج غرفتي، ا�صتعجلني يف اال�صتعداد 
للنزول معه.

 ق�صينا اليوم خارج املنزل، ظل يتنقل بي من مكاٍن اإىل اآخر، مل تتوقف 
هم�صاته امل�صتاقة وحديثه العذب طوال وجودنا مًعا، �صعت ما بني رقته وعذوبة 

كلماته وغنائه يل ب�صوته االآ�صر.

 اأ�صبوع م�صى واأنا اأوا�صل الليل والنهار مع »يو�صف«، اأغفو على �صوته يف 
الليل، ويف ال�صباح اأ�صحو على روؤياه، ح�صرنا زفاف »رفيف« و»كرمي«، وق�صيت 

الوقت يف احلديث مع »يو�صف«.

والنحيب  البكاء  عن  اأتوقف  مل  ماأمًتا،  وكان  املطار،  يف  »يو�صف«  ودعت   
حتى عـدنا اإىل املنزل، جنت عمتي من نحيبي اأنا و»اإياد« فرتكتنا وذهبت اإىل 
اأبكي  واأنا  »اإياد« وانطلقنا ننتحب مًعا، هو يبكي على »رفيف«  العمل، عانقت 

على »يو�صف«، عادت عمتي ووجدتنا على هذه احلالة.

وب�صرين  و�صوله،  �صالمة  على  وطماأنني  »يو�صف«  ات�صل  اأن  بعد  هداأت   
اأنه �صيبداأ جتهيز اإجراءات ذهابي اإليه فوًرا، حتدثنا يف م�صاء اليوم وفقدت 

ال�صيطرة على �صوقي اإليه وجزعي من غيابه. 

 مرت االأيام ببطء، كنا نق�صي الليل يف احلديث مًعا، ويرتكني »يو�صف« يف 
�صفري وحجزت تذكرة ذهابي،  اإجراءات  العمل، متت  اإىل  للذهاب  ال�صباح 

واأم�صيت ليلة ال�صفر يف احلديث مع »يو�صف«:
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ال اأ�صدق اأن روحي �صتلتحم بك غًدا يا »حوري«.	 

ال اأ�صدق اأن عيني �صتتكحل بروؤياك غًدا يا »يو�صفي«.	 

و»كرمي«  »رفيف«  جاءت  مبكًرا،  وا�صتيقظت  النوم،  اإىل  وذهبت  ودعته   
روؤية  على  املتبقية  ال�صاعات  مرور  اأح�صب  كنت  املطار،  اإىل  وا�صطحباين 

»يو�صف« بفارغ ال�صرب.

 و�صلت مطار لندن والتقينا، رك�س »يو�صف« نحوي وعانقني ورفعني عن 
االأر�س و�صمني اإليه يف �صوق، بادلته العناق ومل اأهتم باأنظار من حويل، فقدت 

معه االإح�صا�س بالزمان واملكان، انتهت نوبة ال�صوق وغادرنا املطار.

اأمام �صالون جتميل، واأح�صر من املقعد   ا�صطحبني اإىل �صيارته وتوقف 
راأ�س،  بغطاء  مزود  احلرير  من  معطف  ومعه  اأبي�س  زفاف  ف�صتان  اخللفي 

�صلمهم اإىل موظفة ال�صالون وطلب مني الدخول.

 ا�صتقبلتني اإحدى العامالت، اغت�صلت من اآثار ال�صفر و�صاعدتني املوظفة 
على ارتداء الف�صتان.

 جل�صت على مقعد التزين، ورفعت خ�صالت �صعري اإىل اأعلى وثبتته بالتاج 
االأبي�س وتركت باقي �صعري ين�صدل اإىل خ�صري، وثبتت غطاء راأ�صي وغـطت 
�صعري بغطاء املعطف، كان املعطف مع غطاء ال�صعر ي�صبه رداء االأمريات يف 

االأفالم التاريخية.

 غادرت املركز و�صاعدين »يو�صف« على دخول ال�صيارة، وظل يتطلع نحوي 
على مدار الطريق وهو يهم�س: اأ�صتاق اإىل �صم عبري الورد يف خ�صالت ليلك 

االأ�صود.
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 اأخربين اأنه انتقل اإىل فرع املوؤ�ص�صة املوجود يف الريف، و�صلنا اإىل طريق 
جبلي حوله اأرا�ٍس خ�صراء �صا�صعة، اأوقف »يو�صف« ال�صيارة على جانب الطريق 
واأخرج احلقائب و�صلمها اإىل اأحد عمال املوؤ�ص�صة و�صاعدين على ال�صعود اإىل 

دراجته البخارية.

 انطلقنا يف الطريق اجلبلي امللتف، و�صلنا اإىل منزل ريفي يقع على ارتفاع 
اإىل  ودخلنا  االأر�س  عن  رفعني  جانب،  كل  من  اخل�صرة  به  وحتيط  �صاهق، 

منزلنا، وبداأت اأ�صعد اأيام حياتي، وتوجها جميء ابنتي وقرة عيني »رهف«.

»اإياد« ابن عمتك قادم اإىل زيارتنا غًدا يا »رهـف«، اح�صمي قرارك يف 	 
م�صاألة خطبتك منه. 

اأنا مرتددة للغاية وخائفة يا اأمي. 	 

ا تبادلينه م�صاعره فما 	  خائفة من ماذا يا بنيتي »اإياد« يحبك واأنت اأي�صً
امل�صكلة اإًذا؟

اأنا خائفة الأين اأحبه واأخ�صى اأن يتخلى عني.	 

»رهف« توقفي عن احلديث ب�صلبية. 	 

هذه لي�صت �صلبية يا اأماه هذا ي�صمى واقع، اأنت ال تعرفني كيف اأ�صبح 	 
ال�صباب اليوم.

اأنت تتحدثني عن اأ�صباه الرجال، »اإياد« رجل. 	 

ال يا اأمي هذا ال يكفي، قد يتغري �صعور »اإياد« جتاهي فيما بعد ويرتكني، 	 
لن اأحتمل وجع الفقد. 
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»رهف«، ما هذا احلديث؟	 

لن تفهميني يا اأمي اأنت مل تتذوقي مرارة التعلق والتخلي.	 

اآه، يبدو اأنها م�صكلة متوارثة عرب االأجيال، »رهف« اذهبي اإىل غرفتي 	 
واأح�صري الدفرت الذهبي من خمبئه. 

 عادت »رهف« وهي حتمل الدفرت وو�صعته اأمامي.

اقرئيه يا »رهف« قبل جميء »اإياد«.	 

وتخربيني مبحتوى هذا 	  الوقت  علّي  توفرين  ال  مَل  لكن  اأمي  يا  ح�صًنا 
الدفرت؟

الأنه ي�صتحق القراءة يا »رهف«، واأمتنى اأن يغرّي راأيك وي�صاعدك على 	 
اتخاذ قرارك.

v
تـــمــــت
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